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OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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budowlany Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz
powiększenie okien na parterze budynku basenu w Wyrzysku, ul. Parkowa, dz. nr 391,
jednostka ewidencyjna 301908_4, obręb ewidencyjny 0001 (inwestor: Gmina Wyrzysk,ul.
Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inż. arch. Janusz Kiciński
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBIEKT: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz
powiększenie okien na parterze

LOKALIZACJA: Wyrzysk, ul. Parkowa 6, dz. nr 391
jednostka ewidencyjna 301908_4, obręb ewidencyjny 0001 m. Wyrzysk

INWESTOR: Gmina Wyrzysk,ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej
„Archi-Graf” sp. z o. o. , ul. Kossaka 110, 64-920 Piła

1. 0. DANE OGÓLNE
1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt koncepcyjny
- Wizja w terenie
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w związku z
inwestycją polegającą na Nadbudowie części trzykondygnacyjnej, zmianie konstrukcji
dachu oraz powiększeniu okien na parterze
1.3. Lokalizacja obiektu
Wyrzysk, ul. Parkowa 6, dz. nr 391, jednostka ewidencyjna 301908_4, obręb
ewidencyjny 0001 m. Wyrzysk
2.0. STAN ISTNIEJĄCY
Przedmiotowy obiekt basenu zlokalizowany jest na dz. nr 391. Obsługa komunikacyjna obiektu
odbywa się przez dz. nr 392, na której znajduje się droga dojazdowa do obiektu. Dz. nr 391 i 392
są własnością Gminy Wyrzysk. Komunikacja wewnętrzna istniejąca, zorganizowana.
Nawierzchnie utwardzone, częściowo trawiaste. Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z
26.06.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska i
oznaczony 1UO - teren zabudowy usług oświaty.

3.0. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – FUNKCJONALNE
Budynek basenu - funkcja obiektu bez zmian.
Obiekt basenu to budynek niski, o wysokości maksymalnej 11,0m (zgodnie z par.6
warunków technicznych), ze stropodachem płaskim.
4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Budynek basenu istniejący – usytuowanie bez zmian.
4.2. Spełniono zapisy w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie funkcji, powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej,
intensywności zabudowy, wysokości zabudowy, formy dachu.
4.3. Poziom posadzki parteru budynku istniejącego bez zmian.
4.4. Zieleń.
Istniejąca bez zmian.
4.5. Obsługa komunikacyjna.
Istniejąca bez zmian.
4.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych.
Istniejące bez zmian.
Odpadki wywożone będą przez specjalistyczne firmy zgodnie z organizacją wywozu
śmieci na terenie gminy.
4.7. Infrastruktura techniczna
- przyłącze wodociągowe – istniejące bez zmian,
- odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych - istniejące bez zmian,
- odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych – istniejące bez
zmian,
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- zasilanie w energię elektryczną – istniejące bez zmian,
4.8. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja nie wpływa na pogorszenie środowiska naturalnego. Zgodnie z
obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko projektowana inwestycja nie została zaliczona do
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym nie wymaga
opracowania oceny wpływu na środowisko i uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych.
4.9.Ochrona interesów osób trzecich.
- projektowana inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
- projektowana inwestycja nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności obiektów zlokalizowanych na innych,
sąsiednich działkach,
- projektowana inwestycja nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
- rozwiązania zastosowane w projekcie zapewniają brak uciążliwości na tereny
sąsiadujące w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań.
4.10. Dostępność dla niepełnosprawnych.
Istniejąca pochylnia dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku – bez
zmian.
4.11. Ochrona konserwatorska.
Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków ani nie jest objęty ochroną
konserwatorską.
4.12. Wpływ eksploatacji górniczej.
Na terenie nie mają miejsca szkody górnicze, które miałyby wpływ na zabudowę.
4.13. Rodzaj i ilość odpadów
Odpady biurowe, bytowe, technologiczne będą segregowane, zbierane do worków
foliowych i wynoszone do pojemników/kontenerów na odpady stałe. Istniejące miejsce
pojemników pokazano na rysunku Projekt zagospodarowania terenu. Odpady
wywożone przez specjalistyczne firmy zgodnie z organizacją wywozu śmieci na terenie
gminy.
5.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW.
5.1. Inwestycja obejmuje nadbudowę części trzykondygnacyjnej, zmianę konstrukcji dachu
oraz powiększenie okien na parterze.
Działka nr 391 przeznaczona na inwestycję znajduje się w Wyrzysku przy ul. Parkowej
6.
Działka nr 391 jest zabudowana przedmiotowym obiektem basenu. Działka porośnięta
drzewami i krzewami. Nawierzchnie utwardzone, częściowo trawiaste. Komunikacja
wewnętrzna istniejąca, zorganizowana.
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku Piły z dnia 26.06.2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska i oznaczony
jest symbolem 1UO - teren zabudowy usług oświaty.
5.2. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru
oddziaływania obiektu:
- Ustawa Prawo budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),
- obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z d. 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z 2007 r. nr 120, poz. 826),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. Z 2010 r. nr 109, poz. 719).
5.3. Po dokonaniu analizy usytuowania istniejących i projektowanych obiektów,
uwarunkowań formalno-prawnych oraz przeznaczenia i zagospodarowania
nieruchomości sąsiadujących z przedmiotowymi działkami, na podstawie przepisów
dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, a także przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytków, dróg publicznych, prawa wodnego oceniono, że obszar
oddziaływania istniejącego obiektu (nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu) nie
wykracza poza teren działki nr 391 stanowiącej własność Inwestora.
6.0. BILANS TERENU W GRANICY DZIAŁKI NR 391
Stan istniejący bez zmian.
maj 2018

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
OBIEKT: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz
powiększenie okien na parterze

LOKALIZACJA: Wyrzysk, ul. Parkowa 6, dz. nr 391
jednostka ewidencyjna 301908_4, obręb ewidencyjny 0001 m. Wyrzysk

INWESTOR: Gmina Wyrzysk,ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej
„Archi-Graf” sp. z o. o. , ul. Kossaka 110, 64-920 Piła

1. 0. DANE OGÓLNE
1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt koncepcyjny
- Wizja w terenie
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w związku z
inwestycją polegającą na Nadbudowie części trzykondygnacyjnej, zmianie konstrukcji
dachu oraz powiększeniu okien na parterze
1.3. Lokalizacja obiektu
Wyrzysk, ul. Parkowa 6, dz. nr 391, jednostka ewidencyjna 301908_4, obręb
ewidencyjny 0001 m. Wyrzysk
2.0. STAN ISTNIEJĄCY
Działka nr 391 jest zabudowana przedmiotowym obiektem basenu.
Działka porośnięta drzewami i krzewami. Nawierzchnie utwardzone, częściowo
trawiaste. Komunikacja wewnętrzna istniejąca, zorganizowana.
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku Piły z dnia 26.06.2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska i oznaczony
jest symbolem 1UO - teren zabudowy usług oświaty.
3.0. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE
3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Obiekt basenu to budynek niski, o wysokości maksymalnej 11,0m (zgodnie z par.6
warunków technicznych) złożony z części jedno i trzykondygnacyjnej.
3.2. Przeznaczenie i program użytkowy.
Budynek basenu - funkcja obiektu bez zmian.
3.3. Dane ogólne.
Zaprojektowano:
- nadbudowę części wyższej (trzykondygnacyjnej obiektu), związaną ze zmianą
konstrukcji dachu na tej części. Istniejące ściany zewnętrzne podmurowane pod oparcie
konstrukcji dachu,
- zmianę konstrukcji dachu na niższej części obiektu,
- powiększenie otworów okiennych na parterze na hali basenowej
3.4. Wysokości pomieszczeń.
Stan istniejący bez zmian
3.5. Dane liczbowe.
Stan istniejący

Stan po nadbudowie

Powierzchnia użytkowa

478,41m2

478,41m2 (bez zmian)

Powierzchnia zabudowy

361,97m2

361,97m2 (bez zmian)

Kubatura

2351,50m3

2432,50m3 (zmiana)

25,50m

25,50m (bez zmian)

Długość budynku
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Stan istniejący

Stan po nadbudowie

Szerokość budynku

13,97m

13,97m (bez zmian)

Wysokość budynku

11,00m

11,00m (bez zmian)

4.0. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE.
4.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Zaprojektowano rozbiórki - wykucia/powiększenia otworów okiennych zgodnie z
oznaczeniami i opisem na rysunkach.
4.2. Ściany
Nadmurowania na poddaszu gr. 24,0cm z bloczków gazobetonowych kl.600 na zaprawie
systemowej klejowej.
4.3. Dach.
Zaprojektowano zmianę konstrukcji dachu zgodnie ze szczegółowym opracowaniem
branży konstrukcyjnej.
4.4. Izolacje.
Izolacje termiczne (wszystkie izolacje wykonać jako ciągłe, w sposób wykluczający
mostki termiczne):
Dach
 Stropodach niewentylowany nad salą basenową – płyty KINGSPAN KS1000 X-DEK
(lambda 0,022 W/mxK) gr.14cm, Typ XB - impregnowane masą bitumiczną
okleinowanie nietkanym materiałem tekstylnym TR 20, opcja odpowiednia dla
uszczelniających pasów z masy bitumicznej
 Stropodach nad wyższą częścią – płyty z wełny mineralnej dwuwarstwowo gr. 15cm +
5cm,
Izolacje przeciwwilgociowe:

paroizolacja stropodachów – folia paroizolacyjna gr. 0,6mm

pokrycie dachu – papa termozgrzewalna
4.5. Wentylacja.
Istniejące wywietrzaki grawitacyjne i wentylatory należy przenieść na nową konstrukcję
dachu.
Istniejące kominy murowane podmurować i wykonać otwarcia zgodnie z
obowiązującymi normami.
4.6. Elementy wykończeniowe zewnętrzne.
Okna. (otwory przed zamówieniem należy pomierzyć z natury)
- profile ościeżnic i ram okiennych aluminiowe „ciepłe” (U=0,89 W/m2×K), szyby
zespolone (U=0,89 W/m,2×K).
- stosować profesjonalny montaż szczelny okien, tzn. uszczelnienie paroizolacyjne od
wewnętrznej strony pomieszczeń (elastyczne folie paroszczelne), pianka poliuretanowa
wypełniająco i uszczelnienie paroprzepuszczalne na zewnątrz profili okiennych.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,65mm.
Opierzenia dachu z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,65mm.
5.0 ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANEGO
5.1. Instalacje i urządzenia sanitarne: stan istniejacy bez zmian.
5.2. Instalacje i urządzenia grzewcze: stan istniejacy bez zmian.
5.3. Instalacje i urządzenia elektryczne: stan istniejacy bez zmian.
6.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
6.1. Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków.
-pobór wody z istniejącego przyłącza - stan istniejący bez zmian,
-odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącze - stan
istniejący bez zmian,
-odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych powierzchniowo na
teren,
6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.
Biuro Obsługi Architektonicznej „ARCHI- GRAF” sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła
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W obiekcie nie instaluje się urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń
gazowych, pyłowych i płynnych. Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery zgodnie z
rozporządzeniem MOŚZNiL w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 (Dz. U. nr 15 z dnia 14 marca 1990 r. poz.
92).
6.3.Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów - stan istniejący bez zmian.
Odpadki wywożone przez specjalistyczne firmy zgodnie z organizacją wywozu śmieci na
terenie gminy.
6.4. Emisja hałasów oraz wibracji.
Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposażenie nie wprowadzają
szczególnej emisji hałasów i wibracji.
6.5. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i
podziemne.
Budynek ze względu na swoją wysokość i usytuowanie nie powoduje głębokich
zacienień. Fundamenty nie wprowadzają istotnych zakłóceń w ekologicznej
charakterystyce gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.
7.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU (BILANS)
(sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej – Dz. U. z
2015r. Poz. 376)
Ze względu na zakres opracowania niniejszego projektu projektant odstąpił od
sporządzenia charakterystyki energetycznej.
Inwestor zamierza wykonać termomodernizację ścian budynku według odrębnego
opracowania.
Inwestor zamierza zmodernizować instalację c.o. oraz wentylację mechaniczną z
montażem rekuperatora według odrębnego opracowania.
Na etapie opracowania projektu termomodernizacji budynku należy dokonać analizy
charakterystyki energetycznej.
8.0. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII
(sporządzona zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt.12) Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 21.06.2013r. „w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego”).
8.1. Podstawowym źródłem ciepła w istniejącym budynku jest kotłownia gazowa usytuowana
w sąsiednim budynku szkoły.
8.2. Wybór alternatywnego źródła ciepła:
Ze względu na lokalizację w terenie, funkcję i docelowe użytkowanie budynku nie
przewiduje się wykorzystania odnawialnych źródeł energii (brak alternatywnego źródła).
8.3. Wnioski:
Z przeprowadzonej analizy wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytworzenia
ciepła w budynku wynika, że nie istnieją racjonalne przesłanki do zastosowania w nim
odnawialnych źródeł energii. Jak wspomniano w pkt 8.2. ze względu na lokalizację w
terenie, funkcję i docelowe użytkowanie budynku brak jest dostępnych technicznych,
środowiskowych i ekonomicznych możliwości ich zastosowania.
9.0. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.
9.1. Klasyfikacja pożarowa obiektu.
Istniejący budynek basenu zakwalifikowano jako budynek niski o wysokości 11,00m
(zgodnie z par.6 warunków technicznych).
9.2. Charakterystyka budynku:
Stan istniejący

Stan po nadbudowie

Powierzchnia użytkowa

478,41m

2

478,41m2 (bez zmian)

Powierzchnia zabudowy

361,97m2

361,97m2 (bez zmian)

Kubatura

2351,50m3

2432,50m3 (zmiana)
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Stan istniejący

Stan po nadbudowie

Długość budynku

25,50m

25,50m (bez zmian)

Szerokość budynku

13,97m

13,97m (bez zmian)

Wysokość budynku

11,00m

11,00m (bez zmian)

9.3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego:
- parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo – obiekt ZL, w niniejszym
opracowaniu, zgodnie z zakresem, nie zakłada się występowania materiałów
niebezpiecznych pożarowo,
- zagrożenia wynikające z procesów technologicznych – urządzenia i procesy
technologiczne związane z funkcją obiektu poza zakresem niniejszego opracowania.
9.4. Kategoria zagrożenia ludzi.
Obiekt basenu kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
9.5. Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
9.6. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
9.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
9.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Istniejący budynek, zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i klasy C.
Przy wymaganej klasie odporności pożarowej poszczególne elementy budynku muszą
spełniać wymogi § 216 ust.1 warunków technicznych (w każdym przypadku wymagane
jest nierozprzestrzenianie ognia przez elementy NRO).
Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów
konstrukcyjno-budowlanych przedstawiają się następująco:
Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Główna
konstrukcja
nośna

klasa „C”

R 60

Przyjęte
rozwiązania

Istniejący układ
ścian
murowanych i
stropów.
Stan istniejący,
bez zmian poza zakresem
niniejszego
opracowania.

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
Konstrukcja
Strop
Ściana
Ściana
dachu
zewnętrzna
wewnętrzna

R15

Elementy
drewniane
zabezpieczone/
zabudowane
płytami G-K do
R15.
Nad halą
basenową rygle
z drewna
klejonego
(szerokość
elementów min.
12cm)
R – nośność ogniowa (w minutach)
E- szczelność ogniowa (w minutach)
I – izolacyjność ogniowa (w minutach)
(-) nie stawia się wymagań

Przekrycie
dachu

REI 60

EI 30

EI15

RE15

Stropy istniejące.
Stan istniejący,
bez zmian - poza
zakresem
niniejszego
opracowania.

Ściany
istniejące
murowane
obustronnie
otynkowane.
Stan istniejący,
bez zmian poza zakresem
niniejszego
opracowania.

Ściany
istniejące
murowane
obustronnie
otynkowane.
Stan istniejący,
bez zmian poza zakresem
niniejszego
opracowania.

Stropodach
niewentylowany
z pokryciem
membraną pcw

Wszystkie materiały i wyroby budowlane o deklarowanych parametrach odporności
ogniowej i/lub stopnia rozprzestrzeniania ognia, stosowane do zabezpieczenia powinny
posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodności.
Wymagana klasa odporności ogniowej dla przejść instalacyjnych jak dla ścian i stropów.
9.9. Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
9.10. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
9.11.Odległość istniejącego budynku od budynków sąsiadujących.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
Biuro Obsługi Architektonicznej „ARCHI- GRAF” sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła
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9.12. Warunki i strategie ewakuacji ludzi.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
9.13. Sposób zabezpieczenia p.poż instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
9.14. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawności technicznej o ile to możliwe.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
9.15. Wyposażenie w gaśnice.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
9.16. Zewnętrzne zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Stan istniejący, bez zmian - poza zakresem niniejszego opracowania.
10.0. UWAGI KOŃCOWE.
10.1. Wszystkie roboty wymagają przestrzegania reżimu technologicznego i winny być
wykonywane przez wykonawców z doświadczeniem i posiadających odpowiedni sprzęt
techniczny.
10.2. Wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych” tom I-V ( zależnie od branży) oraz projektem
wykonawczym.
10.3. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć obowiązujące atesty,
świadectwa dopuszczenia w zakresie wymagań ppoż., sanitarno-higienicznych, bhp.
10.4. Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
10.5. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów /
producentów są przykładowe i mają na celu wskazanie standardu jakościowego
przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie
realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych
technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu
jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.
maj 2018

opracował:
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
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INFORMACJA BIOZ
OBIEKT:

Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana
konstrukcji dachu oraz powiększenie okien na parterze

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XV
LOKALIZACJA: Wyrzysk, ul. Parkowa 6, dz. nr 391
jednostka ewidencyjna 301908_4,
obręb ewidencyjny 0001 m. Wyrzysk
INWESTOR:

Gmina Wyrzysk,ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro Obsługi Architektonicznej
„Archi-Graf” Sp. z o. o., ul. Kossaka 110,
64-920 Piła

PROJEKTOWAŁ :
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
ul. Zaułek 9, 64-920 Piła

maj 2018r.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz
powiększenie okien na parterze

LOKALIZACJA: Wyrzysk, ul. Parkowa 6, dz. nr 391
jednostka ewidencyjna 301908_4, obręb ewidencyjny 0001 m. Wyrzysk

INWESTOR: Gmina Wyrzysk,ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej
„Archi-Graf” sp. z o. o. , ul. Kossaka 110, 64-920 Piła

Zakres robót budowlanych dla całej inwestycji i kolejność ich realizacji:
roboty rozbiórkowe i demontażowe w budynku,
montaż elementów konstrukcyjnych dachu,
wykonanie zamurowań i podmurowań ścian zewnętrznych,
montaż stolarki/ślusarki okiennej,
prace wykończeniowe,
uporządkowanie placu budowy.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce:
Działka nr 391 jest zabudowana przedmiotowym obiektem basenu.
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
RODZAJ ELEMENTU
STWARZAJĄCEGO ZAGROŻENIE

MIEJSCE WYSTĄPIENIA
ZAGROŻENIA

CZAS WYSTĄPIENIA
ZAGROŻENIA

Ruch kołowy pojazdów budowy z
miejscami rozładunku

Drogi placu budowy wg projektu
zagospodarowania terenu budowy

Cały czas robót

Place składowe materiałów
sypkich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Cały czas robót

Place składowe prefabrykatów

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Montaż elementów konstrukcji
dachu

Place składowe materiałów
chemicznych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powłok
izolacyjnych, malarskich,
impregnacyjnych

Place składowe materiałów
łatwopalnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powłok
izolacyjnych, malarskich,
impregnacyjnych

Place składowe materiałów
innych niż w/w

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Cały czas robót

Przyścienne podnośniki, wyciągi
dźwigi

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy - wokół obiektów

Cały czas robót

Żurawie samojezdne lub
stacjonarne

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy – wokół budynków

Roboty budowlano-montażowe

Rusztowania posadowione na
gruncie

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy – wokół budynków

Roboty elewacyjne

Biuro Obsługi Architektonicznej „ARCHI- GRAF” sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła
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Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych z
określeniem skali i rodzajów zagrożeń oraz miejsca i czasu ich wystąpienia:
RODZAJE ROBÓT
STWARZAJĄCYCH
ZAGROŻENIE

MIEJSCE
WYSTĄPIENIA
ZAGROŻENIA

CZAS
WYSTĄPIENIA
ZAGROŻENIA

RODZAJ
ZAGROŻEŃ

SKALA ZAGROŻEŃ

ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA
STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I
ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI
roboty, przy których
wykonywaniu
występuje ryzyko
upadku z wysokości
ponad 5,0m

teren budowy –
roboty murowe,
montażowe,
montaż i demontaż
rusztowań

w okresie
prowadzenia tych
robót – zależnie
od przyjętego
harmonogramu

niebezpieczeństwo
upadku z
wysokości

dotyczy
pracowników
zatrudnionych
przy tych
robotach, w całym
czasie ich trwania

roboty wykonywane
przy użyciu dźwigów

teren budowy –
roboty montażowe

w okresie
prowadzenia tych
robót – zależnie
od przyjętego
harmonogramu

niebezpieczeństwo
zrzucenia
elementów z
wysokości - w
strefie
niebezpiecznej
pracy dźwigu

dotyczy
wszystkich
pracowników w
trakcie pracy
dźwigu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB
CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI
roboty prowadzone w
temperaturze poniżej
-10ºC

teren budowy –
zależnie od
organizacji robót

zależnie od
przyjętego
harmonogramu
robót

przechłodzenia,
odmrożenia

zależna od
występujących
temperatur

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Wyznaczenie przez Wykonawcę osób:
- koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym
koordynatora Podwykonawców w tym zakresie,
- udzielających instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
budowlanych.
Instruktaż winien obejmować zaznajomienie pracowników co najmniej z:
- zasadami koordynacji i bezpośredniego nadzoru nad pracami (w tym szczególnie
niebezpiecznymi) i wskazanie osób wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,
- ustaleniami sporządzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na terenie budowy,
- zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
- stosowaniem środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami
zagrożeń,
- stosowaniem komunikatów i sygnałów koordynujących prace i ostrzegających o
niebezpieczeństwie
Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, a w tym zapewniających bezpieczną i sprawną
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń:
- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza
kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i nr telefonów najbliższego
punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji,
- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty pierwszej
pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników, telefon
komórkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczające,
- barierki wykonane z desek o szerokości 15cm, poręcze umieszczone na wysokości
1,1m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową,
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- skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu, wykonać skarpy zabezpieczające wykop
przed wodami opadowymi,
- wyznaczyć drogę ewakuacyjną za pomocą tablic informacyjnych na terenie budowy i
oznaczyć na planie jw.,
- robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie stosowania
niezbędnych środków ochrony indywidualnej,
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
będzie sprawował kierownik robót, który jest równocześnie zobowiązany do
sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczęciem robót,
- na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież
roboczą, umywalni, jadalni i ustępu, które mogą znajdować się w kontenerach.
Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w
szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych, instrukcjami montażu i innymi przepisami
maj 2018

opracował:
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
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