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Radomsko, dnia 30.05.2017 r. 
 

     OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 

roku z późniejszymi zmianami ) 
 

Oświadczam, że projekt budowlany  p.n. BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ BUDOWA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI 
ZEWNĘTRZNEJ I MAŁEJ ARCHITEKTURY NA DZ. 1199/2, 1199/11, 1198 (DZ. DROGOWA), OBRĘB 0003 

ŁAGISZA W BĘDZINIE, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 

ARCHITEKTURA  

 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. arch. BEATA STRUZIK 
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 

 
SPRAWDZAJĄCY: 

 
mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK 
upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92 

KONSTRUKCJA 

 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. PAWEŁ GRZYBEK 
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16 

 
SPRAWDZAJĄCY: 

 
mgr inż. ELŻBIETA OCHOCKA  
upr. proj. nr. UAN-VIII/83861/136/87 

INSTALACJE SANITARNE 

 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. WOJCIECH JĘDRZEJCZYK 
upr. proj. nr LOD/1795/POOS/11 

 
SPRAWDZAJĄCY: 

 
mgr inż. KAZIMIERZ MAJ 
upr. proj. nr UAN.IV-10220/20/84 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
PROJEKTANT: 

 
mgr inż. MAREK KOWALCZYK 
upr. proj. nr LOD/0901/PWOE/08 

 
SPRAWDZAJĄCY: 

 
mgr inż. TOMASZ PIEŚCIK 
upr. proj. nr LOD/2049/PWOE/12 
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego projektu budowlanego, która (na 
podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, 
przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych poz. 1a pkt. 8). 

 

1. USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOŚCI ZATRUDNIONYCH 

PRACOWNIKÓW 

- czas trwania budowy: powyżej 30 dni 

- jednoczesne zatrudnienie: powyżej 20 pracowników 

- zakres robót: powyżej 500 osobodni 

W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną. 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres robót dla całego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robót budowlanych i 

konstrukcyjnych. Wszystkie prace będą wykonane przez specjalistów z danych branży. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Przewidziane w projekcie wyżej wymienione prace będą dotyczyć terenu dz. nr ew. 1199/2, 
1199/11, 1198 (dz. drogowa). Na działce nie wykazuję się żadnych obiektów budowlanych. 

 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Nie stwierdza się żadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWALNYCH MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA 

BUDOWACH  WG WYKAZU USTAWY I OCENA MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA 

Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia i bezpieczeństwa ludzi, np. przysypania ziemią lub upadku z dużej wysokości – będą 

występować. 

• Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5 m nie występuje. 

• Urządzenia elektryczne będą podłączone przez uprawnionego elektryka.  

• Robotnicy będą wyposażeni: w rękawice, okulary ochronne, odzież ochroną w zależności od 

potrzeb. 

• Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu- należy przeszkolić pracowników zapinających i 

odpinających materiał do transportu. Obsługę dźwigu należy powierzyć osobie, która ma 

odpowiednie uprawnienia do obsługi  i pracy na dźwigu. Zabrania się przeprowadzania prac przy 

prędkości wiatru przekraczającej 10m/s, przy złej widoczności i we mgle. 

• Działka, na której będą przeprowadzane roboty budowlane jest położona w  terenie z dogodnym 

dojazdem dla służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innego zagrożenia. Drogi 

ewakuacyjne określi kierownik budowy. 

• Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta. 

• Wszystkie roboty muszą być przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje. 

Prace, przy których prowadzeniu występują działania substancji chemicznych lub czynniki 

biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie występują. 
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Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują. 

Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – nie występują. 

Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują. 

Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – nie występują. 

Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – nie występują. 

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza nie występują. 

Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie występują. 

Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – występują. Zaleca 

się szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego typu prac. 

Zakres i rodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robót montażowo budowlanych, może 

stwarzać zagrożenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac: Przy użyciu rusztowań – prace częściowo 

prowadzone będą na wysokości powyżej 5 m. 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje. Instruktaż na stanowisku pracy winien być przeprowadzony przez 

kierownika danej grupy robót pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoż. 

w przedsiębiorstwie. 

 

7. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO - 

INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE 

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z  obsługą urządzeń 

budowlanych takich jak: 

   - Elektronarzędzia, 

   - Rusztowanie przestawne inwentaryzowane, 

   - Maszyny do obróbki stali/szlifierki, giętarki, nożyce, 

   - Maszyny i urządzenia do mocowania blach/wkrętarki, wiertarki, 

   - Dźwigi samobieżne. 

 

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano - montażowo instalacyjnych i 

przepisów związanych: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych. 

 

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangażowanych w procesy budowlane oraz 

oznakowany tablicami informacyjnymi. 
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CZĘŚĆ I 
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU  

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ ORAZ BUDOWA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I MAŁEJ ARCHITEKTURY 
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POJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  

Lokalizacja:  Będzin, ul. Parkowa, nr ew. dz. 1199/2, 1199/11, 1198 (dz. drogowa), 
obręb 0003 Łagisza 

Inwestor:  Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Sportowa 4 
42-500 Będzin  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

  
 Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku socjalno-biurowego 
wraz z zagospodarowaniem przestrzennym na dz. nr ew. 1199/2, 1199/11, 1198 (dz. drogowa), obręb 0003 
Łagisza, w Będzinie został opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.  
 
2. DANE WYJŚCIOWE  
 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych 

uaktualniona do celów projektowych wykonana przez „GEO -MAR ” Elżbieta Marczewska dnia 16.05.                  
2017  r. 

 Ramowy program użytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora 
 Zaakceptowany projekt koncepcyjny 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy 

Łagisza w obrębie ulic: Parkowej, Pokoju, Energetycznej, Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło 
oraz rzeki Przemszy zatwierdzonego uchwałą nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 
2016 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 8 lutego 2016 r. poz. 912) 

 Wypis z rejestru gruntów 
 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora 
 Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych 
 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 Teren objęty opracowaniem stanowią działki nr ewid. 1199/2, 1199/11, 1198 (dz. drogowa) obręb 
0003 Łagisza. Teren planowanej inwestycji ma dostęp od strony północnej poprzez projektowany zjazd z drogi 
gminnej. Teren działki jest płaski, częściowo zadrzewiony. Działka jest zabudowana, poprzez mały obiekt 
pełniący funkcję sceny letniej. Obiekt ten przeznaczony jest do rozbiórki (wg. odrębnego opracowania). W 
pobliżu działki inwestora znajdują się niezbędne do realizacji przedsięwzięcia media.  
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
4.1. Przeznaczenie i program użytkowy  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku szatniowo-sanitarnego, budowa placów 

zabaw i siłowni zewnętrznej na dz. 1199/2, 1199/11, 1198 (dz. drogowa), obręb 0003 Łagisza w Będzinie oraz 
z realizacją urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania projektowanej zabudowy. 
Na terenie objętym zagospodarowaniem przewiduje się zieleń w postaci istniejących drzew, krzewów oraz 
trawnika, a także projektowanej roślinności niskiej i średnio-wysokiej. 

 

W zakresie realizacji przedmiotowego zadania projektuje się: 

 siłownię zewnętrzną 

 palenisko z miejscami do grillowania 

 plac zabaw 

 trybuny zewnętrzne 
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 wykonanie dojść i utwardzeń 

 wykonanie oświetlenia terenu 
 
Obsługa komunikacyjna 
 

Projektowany teren obsługiwany będzie poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej, zaprojektowano 
miejsca postojowe o parkowaniu równoległym do jezdni o wymiarach 2,5x6,0m  (9 stanowisk postojowych), 
początek i koniec miejsc postojowych należy dowiązać do istniejących krawędzi jezdni poprzez skosy 1:1 
Elementami oporowymi nawierzchni będą obrzeża betonowe 8x30x100cm oraz krawężniki betonowe 
wibroprasowane 15x30x100cm na ławie betonowej  z oporem C12/15. 
 
Konstrukcja miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm 

 podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm 

 warstwa odcinająca/ odsączająca z pospółki gr. 20cm 
Stopnie schodowe, rampy do budynku zostaną wykonane również z kostki betonowej. 
Kruszywa powinny spełniać normę PN-B-11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Warstwy 
bitumiczne powinny spełniać normę PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 
asfaltowe. Wymagania 
Krawężniki powinny spełniać następującą normę BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
 

Tyczenia Geodezyjne Nawierzchnie  

P5 6581303,52 5580582,88 

P6 6581304,16 5580581,62 

P7 6581303,71 5580580,19 

P8 6581326,57 5580572,89 

P9 6581327,03 5580574,32 

P10 6581328,28 5580574,95 

P11 6581332,95 5580573,45 

P12 6581333,61 5580572,22 

P13 6581333,15 5580570,79 

P14 6581361,73 5580561,66 

P15 6581362,18 5580563,09 

P16 6581363,44 5580563,73 

P17 6581369,09 5580561,37 

P18 6581371,00 5580560,76 

P19 6581368,12 5580558,26 

P20 6581365,73 5580559,01 

P21 6581364,29 5580554,46 

P22 6581368,58 5580553,10 

P23 6581363,36 5580551,09 

P24 6581371,34 5580548,56 

P25 6581363,39 5580523,51 

P26 6581355,41 5580526,05 

P27 6581365,79 5580526,11 

P28 6581364,37 5580521,63 

P29 6581353,52 5580525,07 
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P30 6581355,73 5580532,03 

P31 6581357,56 5580537,80 

P32 6581358,47 5580540,65 

P33 6581360,37 5580546,65 

P34 6581362,38 5580552,98 

P35 6581373,23 5580549,53 

P36 6581373,66 5580557,35 

P37 6581373,46 5580559,64 

P38 6581371,70 5580561,12 

P39 6581383,56 5580557,36 

P40 6581381,27 5580557,17 

P41 6581379,79 5580555,41 

P42 6581378,55 5580551,50 

P43 6581380,19 5580549,41 

P44 6581381,06 5580552,09 

P45 6581399,42 5580546,32 

P46 6581392,91 5580538,54 

P47 6581391,57 5580536,93 

P48 6581375,30 5580517,47 

P49 6581372,38 5580518,38 

P50 6581370,53 5580518,99 

P51 6581373,76 5580529,28 

P52 6581379,37 5580540,74 

P53 6581377,59 5580541,29 

P54 6581378,24 5580543,18 

P55 6581379,37 5580546,85 

P56 6581376,86 5580546,16 

P57 6581372,94 5580533,75 

P58 6581374,52 5580531,66 

P59 6581371,29 5580528,55 

P60 6581368,95 5580521,13 

P61 6581373,57 5580515,39 

P62 6581360,38 5580519,51 

P63 6581358,43 5580518,55 

P64 6581352,11 5580498,32 

P65 6581353,16 5580496,42 

P66 6581356,77 5580495,29 

P67 6581350,88 5580488,25 

P68 6581341,24 5580491,31 

P69 6581361,55 5580555,32 

P70 6581362,16 5580512,99 

P71 6581359,06 5580504,90 

P72 6581364,15 5580507,37 

P73 6581359,67 5580509,03 

P74 6581363,16 5580505,72 

P75 6581364,85 5580509,17 
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 Trybuna sportowa  
 

Trybuna stalowa dla 336 osób – 6 rzędów siedzeń. Planuje się zamontowanie trybuny na utwardzonym 
terenie z kostki brukowej. Trybuna wg opracowania dostawcy trybuny. 
 

 
 

 
   

• Konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowana ogniowo 
• Ciągi komunikacyjne wykonane z  kraty stalowej pomostowej 
• Krzesło PCV odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz promieniowanie UV w środkowej części 
siedziska, znajduje się odpływ dla wody. 

  • Barierka ochronna po obu stronach trybuny  
• Barierka ochronna zamontowana z tyłu trybuny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
GRZYBUD Paweł Grzybek 

   

  

4.2. Mała architektura  
 

 PLAC ZABAW 
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 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 
 

Przewiduje się wykonanie siłowni zewnętrznej składającej się z 5 urządzeń. Obszar przeznaczony pod 
ustawienie urządzeń wyposażenia siłowni i ciągów komunikacyjnych, powinien posiadać konfigurację płaską, by 
nie stawiać przeszkód w dostępności naturalne spadki terenu nie powinny przekraczać 0,5%). 
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny pozostawać 
pod opieką opiekunów. Urządzenia są przeznaczone do rekreacyjnego treningu. Zagospodarowanie terenu 
przewiduje zorganizowanie siłowni  na planie trapeza. Siłownia nie jest oddzielona od placu zabaw żadnym 
ogrodzeniem, istnieje swobodne przejście pomiędzy siłownią a placem zabaw. 
  
 Informacje ogólne o urządzeniach zabawowych  
 
urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa  PN-EN 1176-1:2009 
- wykonane z grubej stali nierdzewnej 
- montaż 30 cm pod powierzchnią gruntu – Wymóg normy 1176-1: 2009 
- nawierzchnie bezpieczne nie są wymagane 
- siedziska nierdzewne lub stalowe lakierowane 
 

Minimalne strefy bezpieczeństwa 

 
Należy   zachować   odpowiednie   strefy   bezpieczeństwa : 

- dla urządzeń o wysokości < 60 cm – nie ma stref bezpieczeństwa 
- dla urządzeń o wysokości 60 – 150 cm – strefa bezpieczeństwa wynosi 150 cm 
- dla urządzeń o wysokości >150 cm strefa bezpieczeństwa = 0,5 m + 0,6 x wysokość urządzenia 

1. Przygotować szablon (jeżeli nie został dołączony do urządzenia) np. ze sklejki i zaznaczyć otwory do 
przewiercenia, 

2. Przymocować zbrojenie do szablonu, 
3. Wykopać fundament, 
4. Zalać fundament betonem B25 do wysokości 30 cm pod powierzchnią gruntu, 
5. Szablon ze zbrojeniem wcisnąć w płynny beton, wypoziomować. 
6. Zbrojenie wykonać z prętów gwintowanych Ø 16 mm, długość minimum 30 cm, zagięty w dolnej części 

jak na rysunku poniżej, 
7. Beton pozostawić do całkowitego utwardzenia, 
8. Przymocować urządzenie zachowując pion pylona 
9. Zasypać fundament 30 cm warstwą ziemi. 
10. Nakleić na urządzenia dołączone nalepki informacyjne.  
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1. Prasa nożna dwunostronna (x2 jednostronna) – 1 szt. 
 

 
Waga urządzenia: 45 kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 
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2. Drabinka podciąg nóg – 2 szt. 
 

 

 
 
 

DRABINKA 
 
Waga urządzenia: 24 kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 
 
 

 
 
 
 

PODCIĄG NÓG 
Waga urządzenia: 20 kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 
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3. Biegacz i orbitek – 1 szt 
 

 

 
 
 

BIEGACZ 
 

Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Waga urządzenia: 74 kg 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 
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ORBITEK 
Waga urządzenia: 66 kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 
 

 
 
 

4. Prasa nożna wioślarz – 1 szt. 
 
 

 
 

PRASA NOŻNA – JAK W PKT.1 
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WIOŚLARZ 
 
Waga urządzenia: 70 kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 
 
 
 

 
 

5. Twister wahadło – 1 szt. 

 
 

TWISTER WAHADŁO 
 
Waga urządzenia: 15 kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 
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4.3. Wiata śmietnikowa 

 
W północnej części działki projektuje się utwardzony plac pod wiatę śmietnikową. Wiata śmietnikowa 

będzie przeznaczona do przechowywania pojemników na odpady stałe które będą wytwarzane w budynku. 
Wiata śmietnikowa o wym. 1,66 x 3,24 m. Konstrukcja oparta na nogach z możliwością regulacji wysokości 
(niwelacja nierówności podłoża) i zakotwienia do podłoża. Elementy stalowe cynkowanie ogniowo. Dach wiaty 
kryty głęboko tłoczoną blachą trapezową ocynkowaną. Ściany boczne wykonane z desek. Drzwi otwierane na 
180 stopni wyposażone w zamek patentowy oraz klamkę nierdzewną. 
 

Wiata śmietnikowa systemowa do ustawienia dwóch kontenerów o pojemności 1100L.  
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5. UZBROJENIE  

 
  Działka uzbrojona jest w instalacje podłączone do sieci miejskiej: 
 
 Zaopatrzenie w wodę – projektowane przyłącze z sieci wodociągowej. 
 Przyłącze energetyczne – projektowane przyłącze z istniejącej sieci elektroenergetycznej. 
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej – projektowane przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej 
 Zapotrzebowanie na energię cieplną – projektowana kotłownia gazowa 
 
6. ZESTAWIENIE   POWIERZCHNI 

 
Powierzchnia zabudowy budynku szatniowo-sanitarnego  223.57 m2 

Powierzchnia projektowanych tarasów i schodów zewnętrznych    63.03 m2 

Powierzchnia terenów utwardzonych    1050.10 m2 

 
Powierzchnia całego terenu działek nr ew. 1199/2, 1199/9, 1199/11 obręb 0003 Łagisza wynosi 14 896.00 m2 
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 223.57 m2 co stanowi 1.50 % 
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Powierzchnia wszystkich terenów utwardzonych wynosi 1113.13 m2 co stanowi 7.47 % 
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 91.03 % 
Intensywność zabudowy: 0.014 
 
7. INFORMACJA O TERENIE 

 
Teren na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży w strefie  

ochrony konserwatorskiej, nie jest położony w obszarze Natura 2000. Na terenie opracowania nie znajdują się 
stanowiska archeologiczne. Masy ziemne powstałe przy prowadzeniu prac budowlanych zostaną 
zagospodarowane na terenie przedmiotowej działki lub na terenie innej działki budowlanej należącej do 
inwestora.  
 
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu, tj. budynku szatniowo-sanitarnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu zamyka się w granicach działki 1199/2, 1199/11, 1198 (dz. drogowa). 
Składają się na to następujące uzasadnienia: 
 
A. Oddziaływanie obiektu kubaturowego 

1) Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu 
mają charakter nieuciążliwy dla sąsiednich terenów mieszkalnictwa. Projektowana inwestycja zachowuje 
wszelkie uciążliwości w granicach własnej nieruchomości. 
 
2) Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczą: 
 
-przesłaniania (na podstawie § 13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w bezpiecznej odległości 
od istniejącej zabudowy mającej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie przesłania, a co za tym idzie umożliwia 
naturalne oświetlenie tych pomieszczeń. 
-zacieniania (na podstawie § 60 i § 40 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania pomieszczeń na 
pobyt stały w budynkach, znajdujących się na sąsiednich działkach. 
 

B. Oddziaływanie zabudowy i zagospodarowania działki 
 
1) Lokalizacja budynku na działce spełnia wszystkie warunki wymaganych odległości: 
 strona północna – 11.50 m od granicy z działką drogową 1198, ul. Parkowa 
 

Ściany z otworami zewnętrznymi oddalone są od granic działek o ponad 4.00 m – zgodnie z § 12. ust 1., 
pkt 1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 
 Projektowany budynek znajduję się za nieprzekraczalną linią zabudowy i żaden element architektoniczny 
budynku nie przekracza danej linii. 
 
2) Projektowane ukształtowanie działki. 
 

Wody opadowe zbierane z połaci dachowej zostaną odprowadzone do instalacji kanalizacji 
deszczowej, a dalej do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Projektowane zagospodarowanie terenu formą 
swą dostosowane jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulic: Parkowej, Pokoju, 
Energetycznej, Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło oraz rzeki Przemszy zatwierdzonego 
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uchwałą nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 8 
lutego 2016 r. poz. 912). Projektowany budynek znajdować się będzie w części północno – wschodniej działki.  

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody deszczowe odprowadzane 
z przedmiotowego obiektu nie wymagają podczyszczania.  

 
3) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposób nie utrudniający osobom trzecim dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności – 
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 
4) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie hałasu – 
art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 
9.  INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ 

 
Działka znajduje się w strefach: 
 

 I – ej wiatrowej, 
 II – ej śniegowej, 
 II – ej gruntowej 

 
10.  CHARAKTER I STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych /praca na wys. powyżej  5m/ kierownik 
budowy jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Jest to 
zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.  Plan BIOZ należy 
sporządzić w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 
02.151.1256 z późniejszymi zmianami). 
 

 
Projektant architektury: 

mgr inż. arch. Beata Struzik 
    upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 

 
Sprawdzający architektury: 

mgr inż. Małgorzata Gołąbek 
 upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92 

 
Asystent: 

mgr inż. Magdalena Woźniak-Belka 
 

Projektant konstrukcji: 
             mgr inż. Paweł Grzybek 

upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16 
 

Sprawdzający konstrukcji: 
  mgr inż. Elżbieta Ochocka  

upr. proj. nr. UAN-VIII-83861/136/87 
 

Asystent: 
mgr inż. Jan Popiołek 
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Projektant instalacji sanitarnych: 
mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk 

    upr. proj. nr LOD/1795/POOS/11 

 
Sprawdzający instalacje sanitarne: 

mgr inż. Kazimierz Maj 
    upr. proj. nr UAN.IV-10220/20/84 

 
 

       Projektant instalacji elektrycznych: 
       mgr inż. Marek Kowalczyk 

upr. proj. nr LOD/0901/PWOE/08 
 

 
       Sprawdzający instalacje elektryczne: 

    mgr inż. Tomasz Pieścik 
upr. proj. nr LOD/2049/PWOE/12 
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CZĘŚĆ II 
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU  
BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNEJ 
 

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ ORAZ BUDOWA PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I MAŁEJ ARCHITEKTURY 
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO 
 
1. DANE OGÓLNE  
 
Lokalizacja:  Będzin, ul. Parkowa, nr ew. dz. 1199/2, 1199/11, 1198 obręb 0003 Łagisza 
Inwestor:  Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Sportowa 4 
42-500 Będzin  

 
2. DANE LICZBOWE BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWE 
 

Powierzchnia zabudowy  
 

223.57 m² 

Powierzchnia użytkowa 172.77 m² 

Kubatura budynku 906.60 m³ 

Szerokość budynku 11.38 m 

Długość budynku 29.28 m 

Wysokość budynku 4.50 m 

Ilość kondygnacji 1 

           
             Wykaz projektowanych pomieszczeń: 

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODŁOGI 

 
WYKOŃCZENIE  

ŚCIAN 

 
POWIERZCHNIA 
POMIESZCZENIA 

[m2] 

1  WIATROŁAP WYKŁADZINA PCV FARBA LATEKSOWA 4.53 

2  PORTIERNIA WYKŁADZINA PCV FARBA LATEKSOWA 5.06 

3  WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 6.21 

4  POKÓJ BIUROWY WYKŁADZINA PCV FARBA LATEKSOWA 10.23 

5  POKÓJ BIUROWY SĘDZIOWIE WYKŁADZINA PCV FARBA LATEKSOWA 8.21 

6  KORYTARZ WYKŁADZINA PCV FARBA LATEKSOWA 6.11 

7  PRALNIA PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 4.65 

8  KORYTARZ WYKŁADZINA PCV FARBA LATEKSOWA 6.08 

9  SZATNIA PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 17.45 

10  UMYWALNIA PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 9.67 

11  WC PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 2.82 

  12  POM. TECHNICZNE PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 3.55 

13  UMYWALNIA 2 PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 9.76 

14  WC 2 PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 2.91 

15  POM. PORZĄDKOWE PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 4.63 

16  SZATNIA 2 PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 17.45 

17  MAGAZYN WYKŁADZINA PCV FARBA LATEKSOWA 15.76 

18  WC DAMSKI PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 3.31 

19  WC MĘSKI PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 6.37 

20  WĘZEŁ SANITARNY PŁYTKI CERAMICZNE PŁYTKI ŚCIENNE DO WYS. 2 m 12.44 

21  KORYTARZ WYKŁADZINA PCV FARBA LATEKSOWA 23.51 

                                                                                                    RAZEM                   180.97 

 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC 



  
GRZYBUD Paweł Grzybek 

   

  

 
3.1 Forma obiektu 

 
 Projektowany obiekt szatniowo-sanitarny będzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, z dachem 
jednospadowym ukrytym za ściankami attykowymi, o kącie nachylenia połaci dachowych 3º. Obiekt ten  
zaprojektowano jako prosty, 1 bryłowy na planie prostokąta. Prostą formę wzbogacono o zadaszenia i podesty 
stanowiące zwartą bryłę.  
 

3.2 Opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych 
 

 Projektowana budowa polega na budowie zaplecza szatniowo- sanitarnego dla boiska sportowego 
(wg odrębnego opracowania) w miejscowości Będzin. Do budynku prowadzą  trzy niezależne wejścia. 
Pierwsze z nich, zlokalizowane w północnej części prowadzi do wydzielonej dla trenerów i sędziów części 
budynku. W skład tych pomieszczeń wchodzi również: pomieszczenie portiera dostępne z wiatrołapu, pralnia, 
pokój biurowy oraz pokój sędziów połączony z zapleczem sanitarnym. W strefie tej zlokalizowano również 
toaletę dla osób niepełnosprawnych, stąd przed wejściem zaprojektowano podjazd dla osób 
niepełnosprawnych.  
Pozostałe dwa wejścia prowadzą do części szatniowo-sanitarnej dla zawodników. W jej skład wchodzi: szatnia 
dla I drużyny z zapleczem sanitarnym, oraz druga szatnia stanowiąca odbicie lustrzane tej pierwszej. W części 
tej zlokalizowano również pomieszczenie techniczne (kotłownie) i pomieszczenie porządkowe, a także 
magazyn na sprzęt sportowy. 

Od strony południowej zlokalizowano toalety zewnętrzne dla kibiców i pomieszczenie gospodarcze z 
podjazdem zewnętrznym.  
 
4. DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

 
Projektowany budynek jednokondygnacyjny zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej z 

pustaka ceramicznego izolowanego styropianem. Budynek główny posiada wymiary 26,28x 8,38 m (bez 
zadaszeń). Ściany nośne murowane oparte na ławach fundamentowych. Konstrukcja dachu wykonana z 
wiązarów kratowych w systemie tzn. prefabrykacji z litego drewna łączonych płytkami kolczastymi.  

 
4.1. Roboty ziemne 

 
W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak , aby nie 

dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie 
obniży ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć 
struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Wykopu 
fundamentowego nie można posadowić niezabezpieczonego na okres zimowy ze względu na przemarzanie 
gruntów. Pogłębienie fundamentów należy wykonać ręcznie. Zasypkę na ściany fundamentowe wykonać 
ręcznie.  
 

4.2. Fundamenty 
 
 Słupy żelbetowe oparte na stopach fundamentowych żelbetowych posadowione na głębokości -
1,30 m poniżej poziomu ±0,00 budynku. Ściany nośne na ławach fundamentowych. Stopy i ławy zbrojone 
prętami Ø12 stalą A-IIIN (B500SP), strzemiona Ø8 stalą A-I (PB240), beton C25/30. Pod fundamentami 
wykonany podkład z betonu lekkiego C8/10 grubości 10 cm. Fundamenty i ściany fundamentowe 
zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsją. Ściana fundamentowa dodatkowo zaizolowana na stronie 
zewnętrznej folią kubełkową. Fundamenty posadowić na podkładzie betonowym na gruntach rodzimych, w 
przypadkach występowania  gruntów  nasypowych należy wykonać wymianę gruntu  z  zagęszczeniem  do 
IS=0,9. 
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4.3. Ściany 
 

 Ściany zewnętrzne – nośne S1 
Ściany zewnętrzne projektowane są jako dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych P+W gr. 25.0 cm 

murowane zaprawą cementowo-wapienną marki M4. Ściana ocieplona styropianem gr. 15.0 cm. Ściana od 
zewnątrz otynkowana cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Ściana od wewnątrz tynkowana tynkiem 
gipsowym gr. 1.5 cm i malowana farbą emulsyjną. 
  

 Ściany wewnętrzne – nośne S2 
Ściany wewnętrzne nośne z pustaków ceramicznych P+W gr. 12.0 cm, murowane zaprawą 

cementowo-wapienną marki M4. Ściana tynkowana tynkiem gipsowym  gr. 1.2 cm. 
 

 Ściany wewnętrzne – działowe S3 
Ściany wewnętrzne działowe z pustaków ceramicznych P+W gr. 25 cm, murowanej zaprawą 

cementowo – wapienną marki M4. Ściana tynkowana tynkiem gipsowym  gr. 1.2 cm. 
 

4.4. Ściany attykowe 
 

Ściany murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, od góry attyki płyta OSB grubości 2,5cm, 
mocowana do konstrukcji attyki poprzez izolację ze styropianu. 
Termoizolacja ścian attykowych: 

 od wewnątrz: wełna mineralna fasadowa grubości 10 cm λmax=0,032 [W/(mK)], (obwodowo na dachu 
jako element systemu dachowego z blachą trapezową o odporności ogniowej RE30 

 od strony zewnętrznej: styropian fasadowy EPS grubości 15 cm λmax=0,032 [W/(m•K)]  

 od góry: styropian fasadowy EPS grubości 5cm λmax=0,032 [W/(m•K)]  
Opierzenie ścian attykowych wykonać z membrany PVC, wywiniętej na ścianę attykową i przymocowanej 

za pomocą łączników mechanicznych do poziomej płyty OSB. Okapnik wykonać z blachy stalowej powlekanej 
grubości min 0,7mm. 
 

4.5. Stropy 
 

W budynku przewidziano jeden strop. Strop ten projektuje się jako strop drewniany kratownicowy 
stanowiący również konstrukcje dachu, oparty na ścianach murowanych, nośnych.  
Projektuje się następujące warstwy:  

- paroizolacja- folia PE  
- wełna mineralna na belkach, 10 cm 
- wełna mineralna między belkami, 14 cm 
- pas dolny wiązara, 17 cm 
- 2 x płyta gipsowo- kartonowa ogniochronna na ruszcie 

 
4.6. Izolacje przeciw-wilgociowe 

 
Przeciwwilgociowe pionowe 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych od połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku wykonana z 
powłokowych mas dyspersyjnych asfaltowo – kauczukowych nakładanych poprzez dwukrotne malowanie. 
 
Poziome 
Izolacja pozioma z papy zgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS wykonać w poziomie warstwy ławy 
fundamentowej oraz ściany fundamentowej (poziom „0” budynku). 

 
 
 

4.7. Posadzki  
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Wykonać zgodnie z opisem pomieszczeń. 
Podłoga na gruncie wykonana z warstw: piasek zagęszczony warstwami gr. 15 cm, płyta  betonowa 

15 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi, papa asfaltowa zgrzewalna, styropian twardy XPS gr. 10 cm, 
folia polietylenowa klejona na zakład, wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi, 
wykładzina obiektowa/ płytki podłogowe. 

 
Posadzki z gresu/terakoty 
 Zaprojektowano płytki ceramiczne,  grubości min 8 mm o wymiarach 30.0 x 30.0 cm o nasiąkliwości 
wodnej wynoszącej 0.05 %, skuteczności antypoślizgowej klasy R-10, o odporności na ścieranie PEI3 i 
odporności na plamienie klasy 5, siła łamiąca powyżej 1300 N. 
 
OPIS KONSTRUKCJI PODŁOGI WYKŁADZINY PCV OBIEKTOWEJ 
 
OPIS OGÓLNY 
 

 Opis systemu 

Wykładzina winylowa,  heterogeniczna o wysokich właściwościach akustycznych, z wierzchnią warstwą 
użytkową grubości minimum 1mm z 100% PCV barwionego w masie i kalandrowanego z wtopionymi 
chipsami. 
Rekomendowana do normalnego i dużego natężenia ruchu- klasyfikacja użytkowa 34/42 np. przedszkola, 
szkoły, biura, szpitale, powierzchnie publiczne 
Nie zawiera metali ciężkich (ołów, kadm), brak barwników z dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentów 
uznanych za rakotwórcze, brak formaldehydów, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w  100% zgodny z 
przepisami REACH. 
 
grubość całkowita wg EN 428  minimum - 3.0 mm 
grubość warstwy użytkowej  wg  EN 429  ≥ minimum 1 mm – barwiona w masie. 
klasa użytkowa wg  13501-1 Cfl-s1 
antystatyczność wg  EN 1815 kV <2 
antypoślizgowość ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10 
grupa ścieralności wg EN 649 T 
wgniecenie resztkowe -  0,06mm 
stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 % 
właściwości akustyczne  wg EN ISO  717-2  minimum 16 dB 
odporność chemiczna EN 423 -OK. 
Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne  TAK  np. Sanosol® lub  inna nie gorsza                              
Zabezpieczenie powierzchniowe – TAK, nie wymagające  akrylowania,  np. Protecsol®2  lub inna nie gorsza 
Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH 
100% przetwarzane –recyklingowane 
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6  < 10 µg/ m3. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu 
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 Opis podłoża pod montaż wykładzin PCV 

Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, 
środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny . 
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Do przygotowania podłoża stosuje się tylko masy 
wodoodporne. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla podłoży cementowych i 0,5% dla 
podłoży z anhydrytu (gipsu). 
 
UWAGI! 
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym 
dla określonego zastosowania. 
Wykonanie i odbiór na podstawie obowiązujących warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie 
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone 
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r). 
 

 Technologia układania nawierzchni  

Do wykonania montażu wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlano - 
instalacyjnych (w szczególności prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i 
szczelnymi wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w którym układamy 
wykładzinę nie mniejsza niż 18 stopni C. Nawierzchnie układa się na podłożu suchym, gładkim, czystym i 
odpylonym.  Na tak przygotowana nawierzchnię przyklejamy a jej brzegi spawamy ze sobą. Istnieje możliwość 
wywinięcia na ściany (cokół). 
Uwaga: montaż wykładzin prowadzić zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin elastycznych. 
 

 Pakowanie, transport, składowanie 

Wykładzina powinna być zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania ustawiona 
w pozycji pionowej lub w poziomie równolegle nie więcej niż dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu w 
temperaturze nie niższej niż 15oC.  
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 Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni  

Odbiór powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową) 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi (badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową) 

 sprawdzenie równości podłoża za pomocą niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna być 
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocą łaty o dł. 2m 

 
-    po wykonaniu pomiarów należy wykonać operat z naniesionymi rzędnymi i  zakończony notatką służbową. 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
 

4.8. Wieńce 
 

             Zwieńczenie ścian zewnętrznych stanowią wieńce żelbetowe o wymiarach 25x25cm z betonu C25/30, 
zbrojone stalą A-IIIN (B500SP), czteroma prętami Ø12, strzemiona Ø 6 w rozstawie co 30 cm. 
 

4.9. Nadproża 
 

Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe ceramiczno- żelbetowe.  
 
4.10. Konstrukcja dachu 

 
Dach budynku jednospadowy, o spadku połaci 3º. Główną konstrukcję nośną budynku stanowią 

wiązary kratowe prefabrykowane oparte na ścianach nośnych budynku. Więźba dachowa zostanie wykonana 
w systemie tzw. prefabrykacji konstrukcji z litego drewna łączonych płytkami kolczastymi. Konstrukcją nośną 
więźby będą prefabrykowane wiązary kratowe z drewna litego klasy C24. Pas górny i dolny zostaną wykonane 
z tarcicy o wymiarach 145x45 mm (górny) i 170x45 mm (dolny). Wiązary zostaną rozstawione względem 
siebie co 1200 mm i nakryte płytami OSB gr. 25mm, jako pokrycie dachu zaprojektowano papę wierzchniego 
krycia. Elementy drewniane więźby należy zaimpregnować do granicy trudno zapalności. Konstrukcja wymaga 
zabiegów impregnacyjnych stanowiących o odpowiednim zabezpieczeniu biotycznym i pożarowym.  
 

4.11. Pokrycie dachu 
 

Projektuje się następujące warstwy pokrycie dachu:  
- pokrycie dachu – papa wierzchniego krycia 
- papa podkładowa 
- płyta OSB 
- paroizolacja z folii polietylenowej, gr 0.2 mm z zakładem minimum 100 mm zgrzewana lub klejoną na 
wszystkich złączach. 
 

 

 Ścianka attykowa. Obróbki 
Wierzch ścianki attykowej wykończyć obróbką z blachy stalowej powlekanej gr. 0.5 mm. Od strony dachu 
otynkować i wymalować farbami arylowymi 
 

4.12. Kominy i wentylacja 
 
W obiekcie projektuje się wentylację grawitacyjną, oraz wentylacje mechaniczną wyciągową. W oknach zaleca 
się zastosowanie nawiewników okiennych.  
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4.13. Rynny i rury spustowe 
 

Odwodnienie dachu grawitacyjne, za pomocą otworów przelewowych w attykach i rur spustowych - 
odprowadzenie wody do instalacji kanalizacji deszczowej, a dalej do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. 

Rynny na dachu budynku Ø110 mm zaprojektowane jako wpusty dachowe, rury spustowe 
projektowane na zewnątrz elewacji o Ø 90 mm z PCV, mocowane uchwytami rynnowymi z PCV. Przy 
wpustach dachowych należy przewidzieć pasy wypłaszczenia. Rynny z zadaszeń zaprojektowano o Ø 90 mm, 
natomiast rury spustowe Ø 80 mm z PCV.  Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ścian. Parapety 
zewnętrzne musza wystawać, co najmniej 40 mm poza lico ściany i musza zabezpieczać elewacje przed 
przeciekami wody deszczowej. Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana. 
 

4.14. Stolarka 
 

Stolarka okienna z PCV z profili pięciokomorowych, szyby zespolone 4/16/4 o współczynniku 
przenikania ciepła dla szyb Umax = 1.00 W/m2 • K, dla całego okna 0.9 W/m2 • K, wg zestawienia stolarki. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna wykonana na bazie ramy z drewna liściastego klejonego. Wypełnienie płytą 
MDF. Oba boki oraz góra skrzydła oklejone taśma brzegowa. Skrzydło pokryte okleina naturalna o grubości 
0.7 mm. Ościeżnica regulowana z MDF. Drzwi posiadające trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod 
wkładkę patentową. Drzwi do łazienek należy wyposażyć w otwory wentylacyjne o powierzchni min 0.022 m². 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, profil ciepły, szyby o współczynniku ciepła U = 1.0 W/m2K, dla całych drzwi 
U=1.30 W/m2K. Górna część wypełniona szkłem bezpiecznym klasy P2 o zwiększonej odporności na 
przebicie i rozbicie. Dolna część pełna, ocieplona. 
Drzwi, które bezpośrednio sąsiadują z salą sportową należy wykonać jako aluminiowe. 

 
Uwaga! 

We wszystkich rodzajach drzwi należy uzgodnić kąt otwarcia oraz konieczność zastosowania 
odbojników ściennych lub posadzkowych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonawstwa jest 
zobowiązany do zatwierdzenia proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u inwestora i 
projektanta, wraz z przygotowaniem próbek materiału w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu i jakości 
wykonania, zatwierdzić podziały modularne oraz sposób montażu, na podstawie wykonanych przez siebie 
rysunków projektu wykonawczego i montażowego. 
 

4.15. Parapety wewnętrzne 
 
Parapety wewnętrzne PCW, komorowe, kolor biały. 

 
4.16. Parapety zewnętrzne 
 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym gr.0.80 mm.  
 

4.17. Tynki zewnętrzne 
 

Wykonać tynki silikatowe barwione w masie. 
 

4.18. Malowanie 
 

Sufity i ściany wewnątrz malować farbami emulsyjnymi po wcześniejszym gruntowaniu podłoża. W 
łazienkach ściany wyłożone glazurą. 
Naroża ścian zabezpieczyć listwami narożnikowymi, a na ścianach zamontować listwy odbojowe- kolorystyka 
wg. uznania inwestora. 
-Pomieszczenia sanitarne i socjalne 
Wszystkie pomieszczenia sanitarne tj. pom. porządkowe, ustępy, szatnie i umywalnie mają być wykończone 
do wys. 200 cm materiałem zmywalnym sanitarnym odpornym na działanie wilgoci - płytki ceramiczne o 
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wymiarach 30/30cm do wysokości 200 cm od posadzki, powyżej malowanie akrylowe zmywalne. Wykonać 
odpowiednie otwory rewizyjne zapewniające dogodny dostęp do zaworów instalacji przykrytych ściankami. 
Pokrywy otworów rewizyjnych na ścianach wykonać z płytek ceramicznych i zamocować przy pomocy 
magnesów. 
 
Płytki ścienne: 
Minimalne parametry płytek ceramicznych ściennych w toaletach i szatniach : 
-Nasiąkliwość wodna: 12 % 
-Wytrzymałość na zginanie : 22(N/mm2) 
-Odporność na pęknięcia włoskowate: odporne 
-Odporność na szok termiczny: odporne 
-Odporność na plamienie: klasa 4-5 
-Odporność chemiczna: odporne 
 

4.19. Balustrady 
 

Podjazd zewnętrzny dla niepełnosprawnych wyposażony w barierki metalowe ze stali nierdzewnej 
h=1,10 m dodatkowo w pochwyty (ze stali nierdzewnej) umieszczone na wysokości 0,75m i 0,90m. 
Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m.  Ponadto 
należy zastosować rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. 
Dodatkowo przy podjeździe należy zastosować progi wysokości 0,07m. 

 
4.20. Schody i podjazdy zewnętrzne 

 
Projektuje się jeden podjazd dla niepełnosprawnych. Podjazd będzie posiadał pochylnie o 

następujących parametrach: 100x120 ze spadkiem 15% pod zadaszeniem.  
Podjazdy należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm i konstrukcji przyjętej jak dla 
pozostałych utwardzeń, elementem oporowym jaki należy zastosować jest palisada betonowa o przekroju 
kwadratowym, zakotwienie w gruncie min 15 cm na ławie betonowej z oporem C12/15.  
Schody wejściowe do budynku wykonać z kostki betonowej fazowanej gr. 6cm i konstrukcji analogicznej jak 
dla pochylni, elementem oporowym stopni do czoła będzie obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie 
betonowej z oporem C12/15, boczny opór stanowić będzie palisada betonowa z założeniami wykonania jak 
dla pochylni. 
 

4.21. Instalacje 
Budynek wyposaża się w następujące instalację: 

 instalację wody zimnej użytkowej 

 instalacja wody ciepłej użytkowej wraz z cyrkulacja 

 instalacja wewnętrzna gazu 

 instalacja CO zasilana z kotłowni gazowej 

 kanalizację sanitarną i deszczową 

 system wentylacji mechanicznej wyciągowej i grawitacyjnej 

 elektryczną wewnętrzną 

 odgromową 
 

4.22. Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych 
 

Łazienkę wyposaża się w: 
o umywalkę ceramiczną montowaną na wysokości 85 cm,  
o syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla osób niepełnosprawnych,  
o uchwyt umywalkowy, stały 55cm,  
o poręcz uchylną,  
o miskę ustępową zawieszaną,  
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o lustro uchylne,  
o uchwyt poziomo-pionowy L50x70, 

 
4.23. Elewacja 

 
4.23.1. Ogólna charakterystyka ocieplenia 

 
  Ściany zewnętrzne budynku należy ocieplić styropianem EPS λmax=0,032 [W/(mK)], gr. 15 cm. 
Projektuje się ocieplenie ścian osłonowych metoda „lekką – mokra”. Metoda „lekka" ocieplenia ścian polega na 
przymocowaniu do ściany od strony zewnętrznej warstwowego układu izolacyjno - elewacyjnego, w którym 
warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe, a warstwę elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z 
podkładem zbrojonym siatką z włókna szklanego. Wszystkie prace dociepleniowe należy wykonać zgodnie z 
odpowiednimi detalami dokumentacji technicznej. 
 

4.23.2. Klejenie płyt styropianowych 
 

Do ocieplenia ścian powyżej listwy startowej należy użyć płyt styropianowych frezowanych EPS 70  
grubości 15 cm o współczynniku przenikania ciepła 0.032 W/m2xK. Klejenie płyt do ścian prowadzić metodą 
obwiedniowo-plackową przy użyciu zaprawy klejowej; obwódka szerokości 5 cm i grubości 1 cm, 6 placków 
grubości 1cm i średnicy ok. 10cm wewnątrz obwódki. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co 
najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie płyt do ościeży prowadzić metodą powierzchniową nanosząc warstwę 
zaprawy klejowej pacą zębatą równomiernie na całej powierzchni płyt styropianowych. Zaprawę klejącą 
nakładać wyłącznie na płyty styropianowe. Płyty należy układać na styk z przesunięciem spoin pionowych. W 
narożach ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie należy dopuszczać do powstania szczelin większych 
niż 1,5mm, a w przypadku ich występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. Powierzchnia 
przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin należy powierzchnię płyt przeszlifować 
papierem ściernym. 
Łączniki mechaniczne. Do mocowania płyt na ścianach za pomocą łączników mechanicznych należy 
zastosować kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x220mm w ilości 4 szt./m2. Minimalna 
głębokość zakotwienia łącznika wynosi 60mm (nie należy wliczać grubości kleju!). Minimalna średnica 
talerzyków wynosi 60mm. Kołki należy wbić tak aby powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną 
płyty izolacyjnej. Kołkowanie można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.  
 

4.23.3. Wykonanie warstwy zbrojącej 
 

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 
płyt. W trakcie wykonywania temperatura nie może być niższa niż +5° C i nie większej niż +25° C, a 
temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 48 godzin od zakończenia prac. Prace 
rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju do płyt tj. około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu 
profili narożnych wtapiając paski siatki zbrojącej z włókna szklanego o wymiarach 20x30cm diagonalnie we 
wszystkie naroża otworów. Następnie packą stalowa nakłada się na płyty ocieplające zaprawę  klejącą na 
grubość ok. 1.5 mm, a następnie zatapia w niej bez fałd i załamań siatkę zbrojącą. Prace należy wykonać w 
jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami z zakładami 
wynoszącymi co najmniej 10cm. Siatka musi być całkowicie niewidoczna. Powierzchnię warstwy zbrojącej 
należy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość. 
W strefie docieplenia do wysokości 2,0 m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej 
wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu dociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy 
siatki. 
W miarę postępu robót dociepleniowych należy montować obróbki blacharskie. 
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4.23.4. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach 
 

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W zależności od wybranego systemu docieplenia 
koniecznym może być poprzedzenie tynkowania wykonaniem podkładu tynkarskiego techniką malarską. 
Wyprawę tynkarską należy wykonać na powierzchni ściany po całkowitym wyschnięciu warstwy bazowej tj. po 
upływie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojącej przy temp. +20° C oraz wilgotności 
względnej powietrz 55%. Cienkowarstwowy tynk silikatowy należy nakładać na podłoże na grubość ziarna 
pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość ziarna zaprawy tynkarskiej 
powinna wynosić ok. 1,5mm. Aby uniknąć widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy silnym wietrze, 
nasłonecznieniu (temperatura powyżej 25° C). Zawsze należy rozprowadzić tynk w kierunku świeżo nałożonej 
warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany etap prac tynkarskich. W 
czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę należy chronić przed szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych (silnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem). 

 
4.23.5. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 

 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie 

powodującej zakrycia skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku ościeża należy ocieplić styropianem o 
grubości 3 cm i wykonać wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo należy narożniki wzmocnić 
kątownikiem aluminiowym. W miejsce styku styropianu z ościeżnicą należy zastosować profil dylatacyjny 
przyokienny PCW. 
 

4.23.6. Kolorystyka elewacji 
 

Układ kolorów na elewacji pokazano w części rysunkowej.  
Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem! 
 

 
Logo miasta Będzina umieszczone na elewacji północnej budynku. 
 

4.24. Zadaszenie zewnętrzne 
 

Zadaszenie zewnętrzne projektuje się na podkonstrukcji dachu głównego- dolnego pasa kratownic. Ze 
spadkiem 0,5o w kierunku zewnętrznym. Na zadaszeniach projektuje się następujące warstwy: 

- pokrycie dachu – papa wierzchniego krycia 
- papa podkładowa 
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- płyta OSB 
- pas dolny wiązara 
- styropian  

- wyprawa tynkarska 
 
5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
Opracowano wg wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia  2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
 

Zgodnie z § 3.1 przywołanego rozporządzenia, projekt budowlany przedmiotowego budynku nie 
wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Kategoria zagrożenia ludzi - ZL III odporności pożarowej - D, dla której wymaga się klasy odporności 
dla ogniowej głównej konstrukcji nośnej R30 (zachowane). Wszystkie elementy budowlane powinny mieć 
cechę NRO. Warunki ewakuacji – zachowane. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru - wymagane minimum 
10 l/s z hydrantu na sieci miejskiej/gminnej - hydrant w odległości 5-75 m od budynku. Droga pożarowa nie 
jest wymagana. Budynek  należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 jednostki o masie środka 
gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. 

Projektowany budynek spełnia wymogi dotyczące odległości od innych budynków. Elementy 
drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć środkiem ogniotrwałym, by spełniał wymogi NRO.  Nie istnieje 
zagrożeniem wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Instalacje elektryczne i wod.-kan. 
prowadzone w rurach krytych w ścianach. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
 
6. WARUNKI BHP I SANEPID  
 

6.1. Funkcja 
 

Funkcja projektowanego budynku oraz terenu będzie służyć zawodnikom oraz trenerom  jako zaplecze 
sportowe.   

 
6.2. Ochrona BHP 

 
• Projektuje się podłogi zmywalne z materiałów gładkich, nienasiąkliwych, odpornych na działanie  środków 

chemicznych i dezynfekcyjnych. 
• Ściany o powierzchniach gładkich. 
  

6.3. Warunki higieniczne i zdrowotne 
 

• Obiekt zaprojektowano z materiałów niestanowiących zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz 
sąsiedztwa. Wszystkie zastosowane materiały zastosowane materiały powinny posiadać certyfikat CE 
zgodności ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• We wszystkich pomieszczeniach przewidziana jest wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w WC. 
• Pomieszczenia przewidziane stałego pobytu, oświetlone są światłem naturalnym przez okna w proporcji nie 

mniejszej niż 1:8. 
• Temperatura powietrza uzyskana jest za pomocą grzejników wodnych z instalacji c.o. Temperatura w 

obiekcie jest zgodna z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki.  
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6.4. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
 

Osobom niepełnosprawnym zapewniono warunki niezbędne do korzystania z obiektu poprzez: 
• dostęp na poziom 0.00 z terenu poprzez 15% podjazd zewnętrzny, 
• komunikacja w budynku bezprogowa,  
• WC dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w standardowy zestaw uchwytów dla osób 

niepełnosprawnych 
 

6.5. Bezpieczeństwo użytkowania 
 

 dojścia przed wejściami do budynku są na poziomie umożliwiającym osobom niepełnosprawnym łatwe 
wejście do budynku; 

 wpusty kanalizacyjne oraz pokrywy i osłony otworów znajdujących się na drodze przejść lub przejazdów 
znajdować się będą w płaszczyźnie chodnika lub dróg; 

 ażurowe osłony otworów w płaszczyźnie chodnika będą mieć odstępy między prętami lub średnice 
otworów nie większe niż 20 mm; 

 nie przewiduje się umieszczania odbojów, skrobaczek i wycieraczek do obuwia wystających ponad poziom 
płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi; 

 projektuje się okna otwierane do wewnątrz; 

 nie przewiduje się stosowania krat zewnętrznych mocowanych w otworach okiennych; 

 wybrano materiały wykończeniowe posadzek nie powodujące niebezpieczeństwa poślizgu; 

 bezpieczeństwo użytkowania podczas eksploatowania obiektów realizowane będzie poprzez 
przestrzeganie przepisów BHP przez użytkowników oraz obsługę obiektu; 

 wymianę źródeł światła w projektowanym budynku mogą przeprowadzać wyłącznie osoby upoważnione do 
tego celu, po przejściu przeszkolenia i dopuszczone do prac na wysokościach; 

 na elementy wyposażenia zaplecza sportowego należy stosować materiały zapewniające bezpieczeństwo 
w razie zagrożenia sytuacją pożarową: materiały powinny być niekapiące i niedymiące; 

 
7. UWAGI KOŃCOWE 
 
 Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem 

zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i wymagań technicznych 
zawartych w dokumentacji projektowej. 
 

 Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed wbudowaniem 
uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnień. 
 

 Wszelkie użyte zamienne materiały, elementy i systemy powinny posiadać wymagane przepisami atesty, 
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

 
 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z właściwymi normami, 

aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto należy wykorzystać całą dostępną wiedzę, 
umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania robót. 
 

 Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca powinien przeanalizować 
dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych oraz uzgodnić szczegóły 
techniczne z producentami i dostawcami materiałów, elementów i systemów budowlanych, a także z 
projektantami branżowymi.  
 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie naruszyć (nie 
uszkodzić) istniejących budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie realizowanej 
inwestycji; należy przewidzieć zabezpieczenia mające na celu wykluczenie możliwości uszkodzenia 
istniejących budynków i obiektów budowlanych podczas trwania robót . 



  
GRZYBUD Paweł Grzybek 

   

  

 
 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych 

w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do dopilnowania 
przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie trwania prac związanych z 
projektowaną inwestycją. 
 

 Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod rygorem 
zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed 
zastosowaniem należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem).  
 

 Wszystkie materiały, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny 
posiadać wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. 
 

 Poniższe wytyczne należy sprawdzić i uzupełnić o wytyczne instrukcji producentów i dostawców systemów, 
elementów i materiałów budowlanych użytych przy projektowanej inwestycji. 

 
 

 
Projektant architektury: 

mgr inż. arch. Beata Struzik 
    upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98 

 
 

Sprawdzający architektury: 
mgr inż. Małgorzata Gołąbek 

 upr. proj. nr UAN-VIII-7342/1/92 
 
 

Asystent: 
mgr inż. Magdalena Woźniak-Belka 
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  mgr inż. Elżbieta Ochocka  
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mgr inż. Jan Popiołek 
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