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III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 
Spis załączników formalno-prawnych: 

 

 Oświadczenia projektantów 

 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych / Zaświadczenie o 
członkostwie w izbie inżynierów 

 Umowy i warunki techniczne z gestorami sieci 
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Ostrów Wielkopolski, 31.06.2016 r. 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( 
jednolity tekst Dz. U. poz.290 z 2016 roku z późniejszymi zmianami ) 
 

Ja niżej podpisany 
 
 

OŚWIADCZAM, 
 
 
 

że wykonany przeze mnie projekt budowlany architektoniczny wiaty z węzłem 
sanitarnym i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego 
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 90/4, 93/4, 
obręb 0039 Ostrów Wlkp. w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Konopnickiej, jest 
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT 
 

mgr inż. arch. Włodzimierz Cybułka 
Nr upr. bud. 10/03/DOIA 
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKYONICZNA 
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Ostrów Wielkopolski, 31.06.2016 r. 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( 
jednolity tekst Dz. U. poz.290 z 2016 roku z późniejszymi zmianami ) 
 

Ja niżej podpisany 
 
 

OŚWIADCZAM, 
 
 
 

że wykonany przeze mnie projekt budowlany architektoniczny wiaty z węzłem 
sanitarnym i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego 
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 90/4, 93/4, 
obręb 0039 Ostrów Wlkp. w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Konopnickiej, jest 
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

 

BRANŻA SANITARNA 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT 
 

mgr inż. Wiesław Wenc 
Nr upr. bud. UAN 7342-112/92 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA 
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Ostrów Wielkopolski, 31.06.2016 r. 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( 
jednolity tekst Dz. U. poz.290 z 2016 roku z późniejszymi zmianami ) 
 

Ja niżej podpisany 
 
 

OŚWIADCZAM, 
 
 
 

że wykonany przeze mnie projekt budowlany architektoniczny wiaty z węzłem 
sanitarnym i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego 
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 90/4, 93/4, 
obręb 0039 Ostrów Wlkp. w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Konopnickiej, jest 
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT 
 

mgr inż. Roman Stachowiak 
Nr upr. bud. AU. F-1-4-100/78 
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA 
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PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Zawartość: 
 
1. Przedmiot inwestycji 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki 90/4, 93/4 z projektowanymi 
 zmianami 
3. Projektowane zagospodarowanie działki 
4. Zestawienie powierzchni 
5.  Informacja o ochronie konserwatorskiej 
6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
7. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich 
otoczenia w zakresie zgodnych z przepisami 

8. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu. 
9. Powierzchnia zabudowy 

mailto:pracownia@archi99.pl
http://www.archi99.pl/


ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA   

ARCHI 99 
PRACOWNIA PROJEKTOWA 

63-400 OSTRÓW WLKP.,  UL. KOLEJOWA 17,  telfax + 48 ( 062 ) 738 73 55, fax. +48  ( 062 ) 738 73 55 
NIP 622-12-96-338      REGON 251576932    BZWBKo/Ostrów Wlkp. K-to: 73 1090 1160 0000 0001 0073 2118 

e- mail : pracownia@archi99.pl, www.archi99.pl 
   

 

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 

1.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty z węzłem sanitarnym i remont 
nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego z infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działek 90/4 i 93/4 
 

2.1. Działki nr 90/4, 93/4, obręb 0039, Ostrów Wielkopolski, ul. Marii Konopnickiej. 
Działki wykorzystywana są jako miejsce handlu - zieleniak miejski, który służy 
okolicznym mieszkańcom. Działki są częściowo zabudowane pawilonami i 
budkami handlowymi. Działki nie są ogrodzone. Na terenie działek nie 
znajduje się zieleń urządzona - brak drzew oraz krzewów. 

2.2. Działka zlokalizowana jest w centralnej części miasta wzdłuż ulicy Marii 
Konopnickiej. Od strony północnej działki przylegają do działek nr 90/11 i 93/7, 
które są utwardzone i służą jako drogi wewnętrzne. Od zachodu teren 
zieleniaka graniczy z działką nr 89/3 - w granicy z tą działką znajdują się 
pawilony handlowe, do których wchodzi się z terenu zieleniaka. Od strony 
wschodniej działka graniczy z chodnikiem i pasem drogowym ulicy Marii 
Konopnickiej. Wjazd na działkę istniejący - od strony północnej oraz z ulicy 
Marii Konopnickiej. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 
 

3.1. Istniejące na terenie posesji urządzenia budowlane związane z obiektami 
budowlanymi, układ komunikacyjny, wraz z parametrami technicznymi dróg 
pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zapewniające 
przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, oraz ukształtowanie terenu, nie 
ulegnie zmianie. 

3.2. Budowa wiaty z węzłem sanitarnym i remont nawierzchni w ramach 
modernizacji zieleniaka miejskiego z infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu zaprojektowany został zgodnie z zapisami 
zawartymi w decyzji Nr 6730.18.2016 o warunkach zabudowy z dnia 
15.01.2016 roku wydanych przez Prezydenta miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

3.3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do istniejącej kanalizacji 
deszczowej na terenie działek nr 90/4 i 93/4 – w ramach obowiązującej umowy 
z gestorem sieci. 

3.4. W odległości 12 m od projektowanej budowy nie znajduje się las, którego 
definicja zawiera art.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach. 

3.5. Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji poprzez istniejący wjazd na działkę - 
od strony północnej oraz z ulicy Marii Konopnickiej. 

3.6. W miejscu projektowanej wiaty handlowej przebiega wewnętrzna instalacja 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nie zachodzi zatem konieczność 
uzgodnienia inwestycji z właścicielem lub zarządcą tych sieci.  

 

4. Zestawienie powierzchni 
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4.1. Teren działki nr 90/4, 93/4    1330,00 m2  100,00 % 
4.2. Powierzchnia zabudowy - proj. wiata    187,00 m2     14,06 % 
4.3. Powierzchnia zabudowy - istn. budynki    275,00 m2     20,67 % 
4.4. Powierzchnia utwardzona      798,00 m2     60,01 % 
4.5. Powierzchnia biologicznie czynna      70,00 m2       5,26 % 
 

5.  Informacja o ochronie konserwatorskiej 
 

5.1. Teren działek nr 90/4 i 93/4 nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

5.2. Każdy przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 
 archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu praz ziemnych w trakcie 
 budowy należy – przy użyciu dostępnych środków – zabezpieczyć i miejsce 
 jego znalezienia oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie
 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
 

6.1. Teren inwestycji nie znajduję się w granicach terenu górniczego. 
 

7. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów i ich otoczenia w zakresie zgodnych z 
przepisami 

 
7.1. W zakresie ochrony środowiska – nie podlega uzgodnieniu. 
 Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w : 

 ustawie o ochronie środowiska (Dz.U.2013.1232. ze zmianami) oraz z 
warunkami korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju. 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz.U.2013.627 za zmianami) 

 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. W 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2011.237.1419) 

 art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009r. W sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz.U.WEL.20/7) 

 Zgodnie z w/w przepisami w stosunku do zwierząt należących do gatunków 
dziko występujących i objętych ochroną, obowiązuje m.in. zakaz niszczenia 
ich siedlisk i ostoi. 

7.2. Projektowana inwestycja nie narusza treści zawartych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego: 

 nie zmienia stanu wód na gruncie, oraz kierunku odpływu znajdujących 
się na gruncie wody opadowej 

 nie odprowadza się wód i ścieków opadowych oraz roztopowych na 
grunty sąsiednie i drogę 

 w obrębie projektowanej inwestycji urządzenia melioracyjne nie 
występują 

 wycinka drzew i krzewów nie występuję. 
7.3. W zakresie ochrony sanitarnej – nie podlega uzgodnieniu 
7.4. W zakresie ochrony konserwatorskiej – nie podlega uzgodnieniu  
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7.5. W zakresie ochrony ppoż. – nie podlega uzgodnieniu 
 

8. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
 obiektu. 

8.1. Projektowana budowa wiaty z węzłem sanitarnym i remont nawierzchni w 
ramach modernizacji zieleniaka miejskiego z infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach 
lokalizacji. 

8.2. W projekcie przyjęto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) układ i 
schemat konstrukcyjny (statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych 
rozwiązaniach w budownictwie. 

 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

9.1. Wskazanie przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu: 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 2013, poz. 1232 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z 
późn. zm.) 

 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. Zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

9.2. Projektowany obiekt wiaty i remont nawierzchni w ramach modernizacji 
zieleniaka miejskiego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 
swym oddziaływaniem nie będzie wykraczał poza granicę działek nr 90/4 i 
93/4 należących do Inwestora – mieści się w całości na działce, na której 
został zaprojektowany. 

 

10. Powierzchnia zabudowy 
10.1. Projektowana powierzchnia zabudowy – 187,00 m2  
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PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Zawartość: 
 

 Mapa do celów projektowych 

 Rys. P-1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

 Rys. P-2. Obszar oddziaływania obiektu skala 1:500 
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PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO- 
BUDOWLANY 

 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Zawartość: 
 

1. Przeznaczenie i program użytkowy. 
2. Zestawienie powierzchni użytkowych 
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
4. Układ konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy. 
5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne 
6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego. 
7.  Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych. 
8.  Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
9.  Charakterystyka energetyczna wraz z analizą możliwości wykorzystania 

wysokosprawnych systemów zaopatrzenia w energię.  
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1. Przeznaczenie i program użytkowy. 
 

1.1. Przeznaczenie. 
Projektowany obiekt to wiata handlowa z węzłem sanitarnym wraz z remontem 
istniejącej nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego z 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Program użytkowy 
Projektowana wiata handlowa jest jednoprzestrzennym obiektem handlowym 
niezabudowanym ścianami. Pełnić będzie rolę zadaszenia nad 
projektowanymi stołami handlowymi. Konstrukcja wiaty stalowa z dachem 
dwuspadowym w konstrukcji stalowej pokrytym blachą trapezową mocowaną 
do płatwi stalowych. W kalenicy wyniesiony świetlik z przekryciem z płyt 
poliwęglanu jednokomorowego NRO w kolorze mlecznym o gr. 10 mm. 
Wyniesienie świetlika pełnić ma rolę wentylacyjną zgodnie z uzgodnieniami ze 
sprzedającymi. W północno - zachodnim narożniku wiaty zlokalizowany 
zostanie budynek węzła sanitarnego przeznaczonego dla kupujących i 
sprzedających na zieleniaku. Budynek o wymiarach 3,80 x 2,22 m i wysokości 
3.20 m wykonany zostanie w konstrukcji stalowej i obudowany płytami 
warstwowymi z rdzeniem EI30 z PIR o grubości 10 cm. Wewnątrz znajdują się 
trzy pomieszczenia - pom. 1,1 przedsionek z umywalką oraz pom. 1,2 i 1,3 
WC. Wszystkie pomieszczenia wydzielone ściankami systemowymi na pełną 
wysokość. W ramach modernizacji zieleniaka wymieniona zostanie częściowo 
nawierzchnia obecnie wykonana z płyt betonowych oraz wyburzone zostaną 
istniejące stoły handlowe oraz murek oddzielający teren zieleniaka od pasa 
drogowego ulicy Marii Konopnickiej. Część działek nr 90/4 i 93/4 posiada 
nową nawierzchnię wraz z wykonaną już kanalizacją deszczową. Istniejące 
stoły handlowe zostaną zastąpione nowymi z płyty betonowej posadowionej 
na murku z cegły klinkierowej. 

 

1.3. Parametry techniczne 

 powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty:  187,00 m2 

 powierzchnia użytkowa projektowanej wiaty:  140,00 m2 

 powierzchnia całkowita projektowanej wiaty:  187,00 m2 

 kubatura projektowanej wiaty:    885,00 m3 

 wysokość budynku:      5,75 m 

 szer. elewacji frontowej:     13,20 m 
 

2. Zestawienie powierzchni użytkowych  
 

Powierzchnia użytkowa pod wiatą - 187 m2. 
 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 

3.1. Projektowany wiata to obiekt stalowy z dachem dwuspadowym w konstrukcji 
stalowej pokrytym blachą trapezową mocowaną do płatwi stalowych. W 
kalenicy wyniesiony świetlik z przekryciem z płyt poliwęglanu 
jednokomorowego NRO w kolorze mlecznym o gr. 10 mm. 

3.2. Budynek usytuowany jest w centralnej części działek nr 90/4 i 93/4. Wiata z 
węzłem sanitarnym komponuje się i harmonizuje on z otaczającym go 
krajobrazem i istniejącą w okolicy zabudową. 
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3.3. Projektowany obiekt spełnia podstawowe wymagania, o których mowa w art.5 
ust.1 ustawy Prawo Budowlane 

 

4. Układ konstrukcyjny obiektu i zastosowane schematy. Rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe 

 

4.1.  Układ konstrukcyjny - ogólny opis projektowanego obiektu 
 

Wiata została zaprojektowana jako obiekt wolnostojący. Całość wykonana jest 
w konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową.  
Posadowienie obiektu bezpośrednie na żelbetowych stopach 
fundamentowych.  
Budynek węzła sanitarnego o wymiarach 3,80 x 2,22 m i wysokości 3.20 m 
wykonany zostanie w konstrukcji stalowej i obudowany płytami warstwowymi z 
rdzeniem EI30 z PIR o grubości 10 cm 

 

4.2. Przyjęte założenia projektowe 
 

4.2.1. Obciążenia 
 

Założono obciążenie charakterystyczne śniegiem Qk = 0,9 kN/m2, co 
odpowiada II strefie obciążenia śniegiem zgodnie z Polską Normą PN-80/B-
02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem”.  
Dla obciążenia wiatrem przyjęto:  
- wartość charakterystycznego ciśnienia prędkości wiatru qk = 300 Pa, co 
odpowiada I strefie obciążenia wiatrem,  
- współczynnik  ekspozycji Ce=0,75, co odpowiada terenowi rodzaju B, 
- współczynnik działania porywów  wiatru β=1,8. 
Powyższe wielkości obciążeń ( zgodnie z PN-77/B-02011- Obciążenia w 
obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem ) odpowiadają lokalizacji 
budynku –Ostrów Wielkopolski. 
Obciążenia stałe przyjęto według PN-82/B-02001- „Obciążenia budowli. 
Obciążenia stałe”. 

 

4.2.2. Układ konstrukcyjny, schematy statyczne 
 

Wiata o konstrukcji ramowo – wspornikowej, posadowiona na stopach 
fundamentowych. Pokrycie dachu blachą trapezową połączoną z konstrukcją 
w każdej fałdzie kołkami wstrzeliwanymi Hilti lub śrubami, a między sobą 
nitami jednostronnymi, tworzy sztywną tarczę w płaszczyźnie połaci. 

 

4.3. Warunki gruntowo-wodne: 
 

Warunki gruntowe i sposób posadowienia określono na podstawie badań 
przeprowadzonych przez Szymona Mielcarka - Pracownia Topaz. 
Od powierzchni terenu do głębokości 0,6 – 1,0m występują nasypy 
niekontrolowane złożone głównie z gruntów piaszczystych z dużą ilością 
odpadów budowlanych (cegły, fragmenty betonu). Stwierdzono również 
humus i ślady roślin. Poniżej nasypów stwierdzono występowanie piasków 
średnich i piasków drobnych. 
Podczas badań nie stwierdzono występowania wody gruntowej w żadnym z 
otworów do głębokości rozpoznania. 
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Stwierdzono proste warunki gruntowe wyrażające się występowaniem 
genetycznie jednorodnych warstw o dobrych i średnich parametrach 
geotechnicznych zbliżonych lub równoległych do powierzchni terenu przy 
zwierciadle wody występującym poniżej poziomu posadowienia oraz braku 
obecności niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
Projektowany obiekt, przy prostych warunkach gruntowych, zaliczono do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

4.4.  Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 
 

4.4.1.  Fundamenty 
 

Posadowienie projektuje się jako bezpośrednie na żelbetowych stopach 
fundamentowych na poziomie -1,2m p.p.t.  
Stopy projektuje się jako żelbetowe z betonu B25, zbrojone stalą 34GS i St0S. 
Fundamenty obsypać należy piaskiem średnim(z dodatkiem pospółki lub 
żwiru) z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia ID>0,75, co odpowiada 
wskaźnikowi zagęszczenia IS>0,98. Grunt układać warstwami gr.30,0 cm z 
zagęszczeniem lekkimi wibratorami płytowymi. 
W stopach, pod słupy stalowe, w trakcie betonowania osadzić należy kotwy 
fundamentowe. Po montażu i rektyfikacji konstrukcji stalowej, wykonać należy 
podlewkę pod stopami stalowymi słupów z zaprawy montażowej Optiroc 600/3 
i obetonować do poziomu podkładu w posadzce. 
Fundamenty należy izolować izolacją bitumiczną lekką ( 2x środek gruntujący 
+ 2x środek izolujący ). 
W trakcie robót ziemnych nie wolno dopuścić do zawilgocenia lub zalania 
wykopów wodą i uplastycznienia gruntów w poziomie posadowienia 
fundamentów. W trakcie prac w okresie zimowym nie wolno dopuścić do 
przemarznięcia gruntów w dnie wykopów fundamentowych. 
Po wykonaniu wykopów należy niezwłocznie wykonać warstwę chudego 
betonu (poduszkę z chudego betonu) lub wymaganą poduszkę gruntową i na 
niej warstwę chudego betonu. 
W razie wystąpienia w podłożu warunków gruntowych innych niż założono w 
projekcie oraz w przypadkach wątpliwych odnośnie podłoża gruntowego 
należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić projektanta i geotechnika 
aby dokonać odbioru podłoża. 

 

4.4.2  Słupy 
 

Zaprojektowano słupy o przekrojach dwuteowych z profili gorącowalcowanych 
ze stali S235. 
Zaprojektowano zakotwienie słupów za pomocą kotew płytkowych 
osadzonych w  stopach fundamentowych. 
Szczegóły konstrukcji wg rozwiązań projektu wykonawczego. 

 

4.4.3.  Rygle 
 

Zaprojektowano rygle o przekrojach dwuteowych z profili gorącowalcowanych 
ze stali S235 - połączone ze słupami śrubami. 
Szczegóły konstrukcji wg rozwiązań projektu wykonawczego. 

 

4.4.4.  Belki - płatwie 
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Przyjęto belki z profili zamkniętych kwadratowych ze stali S255. 
Szczegóły konstrukcji wg rozwiązań projektu wykonawczego. 

 

4.4.5.  Ściągi 
 

Zaprojektowano ściągi połaciowe z prętów ze stali S355. 
Szczegóły konstrukcji wg rozwiązań projektu wykonawczego. 

 

4.4.6.  Pokrycie dachu 
 

Pokrycie wg projektu budowlanego – blacha trapezowa 0,88mm, ułożenie 
negatyw. 

 

4.4.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
 

Wszystkie elementy konstrukcji należy czyścić do stopnia czystości Sa2,5 i 
malować zestawem farb epoksydowych i poliuretanowych o łącznej grubości 
powłoki 120 μm lub innym zestawem malarskim według rozwiązania wg 
projektu architektonicznego. 

 

4.5.  Wytyczne wykonania i montażu 
 

Montaż konstrukcji należy prowadzić tak aby zapewnić należytą stateczność i 
sztywność wszystkich elementów jak i całości konstrukcji na każdym etapie 
budowy. 
Wszystkie prace wykonywać należy zgodnie z „Warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlano montażowych”. 
Montaż wykonać należy zgodnie z PN-99/B-06200. „Konstrukcje stalowe 
budowlane”. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
Odbiór wykonania złącz doczołowych na śruby sprężane powinien być 
dokonany protokólarnie. 

 

4.6.  Podłoża i posadzki 
 

Posadzki i podłoża zaprojektowano według wytycznych Inwestora.  
 

Projektowane warstwy konstrukcyjne przedstawiają się następująco: 
 

Nawierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego 

 warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej prostokątnej – klasy 50, 
gr. 6 cm koloru popielatego 

 podsypka z mieszanki piaskowo – żwirowej 0/5 mm o gr. 4 cm 

 warstwa wzmacniająca z betonu B15 – gr. 15,0 cm 

 podłoże gruntowe 
 

Nawierzchnia przeznaczona do ruchu kołowego 

 warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej prostokątnej – klasy 50, 
gr. 8 cm koloru popielatego 

 podsypka z mieszanki piaskowo – żwirowej 0/5 mm o gr. 4 cm 

 warstwa wzmacniająca z betonu B15 – gr. 25,0 cm 

 podłoże gruntowe 
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5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu 
przez osoby niepełnosprawne 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych jest zapewniona poprzez wejście na 
teren zieleniaka od strony ulicy Marii Konopnickiej. 

 

6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-
instalacyjnego. 

 

6.1.  Instalacja wodna i ciepłej wody użytkowej 
 

Zasilanie budynku węzła sanitarnego zrealizowano za pomocą przyłącza wody 
zakończonego zaworem odcinającym i zestawem wodomierzowym 
z wodomierzem JS 1,6-02 DN15 , który należy zamontować pod zlewem. 
W budynku projektuje się dwie płuczki zbiornikowe, umywalkę oraz zawór 
czerpalny ze złączka na wąż, oraza pojemnościowy, elektryczny 
podgrzewacze wody montowany nad zlewem i wyposażony w baterię. 
Zasilanie przyborów odbywać się będzie rurociągami wykonanymi z rur PE-
XC/Al/PE. Łączenie rur zaprojektowano jako połączenia zaprasowywane.  
 
Dobór średnic rurociągów dobrano w oparciu o tablice hydrauliczne 
producenta rur. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy 
prowadzić w tulejach ochronnych o średnicy większej o 2 dymensje od 
średnicy przewodu. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pojemnościowym, 
elektrycznym, ciśnieniowym podgrzewaczu wody, umieszczonym nad 
umywalką. Przewiduje się podgrzewacz o poj. 5 litrów firmy Kospel typu 
POC.Gb-5 LUNA INOX z bateria w komplecie lub innej firmy o równoważnych 
parametrach.  
Na przewodach zasilających poszczególne przybory należy zamontować 
zawory odcinające np. firmy Valvex. 
Rury wody zimnej prowadzić po wierzchu ściany maksymalnie pod stropem.  
Zastosowana będzie armatura zależna od typu zamontowanego urządzenia 
sanitarnego. 
Instalację wody od zaworu odcinającego przyłącze do lokalu należy 
przepłukać i poddać próbie szczelności. 

 

 Zapotrzebowanie wody 
 

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza się z ilości zamontowanych 
przyborów dla części rozbudowywanej(PN-92/B-01706) 

 

Normatywny wypływ 

ilość 
qn 
zimna 

suma qn 

Umywalka 1 0,07 0,07 

Zlewozmywak 0 0,07 0,0 

Natryski 0 0,15 0,0 

Ustępy 2 0,13 0,26 

Bidet 0 0,07 0,0 

Pisuar 0 0,3 0,0 
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Zawór czerpalny/ 
pralka/zmywarka 

1 0,3 0,30 

RAZEM                                                         0,63 
 

Suma normatywnego wypływu wody zimnej  qn zm = 0,63 dm3/s 

qgosp = 0,682x(  qn )0,45 –0,14 [ l/s] = 0,41 l/s 
 

Dla doboru wodomierza zakładamy maksymalny strumień wody 0,41 l/s = 1,5 m3/h 
Dla każdego z lokali dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS-
1,6-02 Smart C+ dn15 klasy C dla którego: 
- DN = 15 mm 
- qn =  1,5 m3/h 
- qmax = 2  m3/h 

 

Próby i odbiór instalacji wodociągowej  
 

Instalację po montażu,  należy poddać kontroli w zakresie: 
- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty 
techniczne) 
- prawidłowości wykonania połączeń zaprasowywanych, 
- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych. 
Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji 
wodą przepuszczoną przez filtr oczyszczający wodę tak, aby nie powstały 
podsuszki powietrzne. 
Instalacje wodociągową należy podać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy 
większym od ciśnienia roboczego czyli do 9 bar. 
Po próbie instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych. Płukanie 
przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczonej przez filtr. Baterie 
czerpalne montować dopiero po przepłukaniu instalacji. 

 

6.2.  Wentylacja i ogrzewanie 

 

W budynku projektuje się instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej przez 
zamontowanie wentylatora kanałowego typu TD-160/100 Silent do którego 
należy podłączyć anemostaty wywiewne zamontowane nad miskami 
ustępowymi. Przewód wyrzutowy za wentylatorem należy wyprowadzić ponad 
dach i zakończyć dachowa wyrzutnia powietrza o śr. 125mm. Całość instalacji 
należy wykonać z rur stalowych sztywnych o przekroju kołowym typu Spiro, 
połączenia wykonać na uszczelki. Pracę wentylatora należy uzależnić od 
włącznika światła. Całość instalacji należy prowadzić po wierzchu ścian. 
Projektuje się wywiew powietrza z każdego pomieszczenia WC w ilości 
50m3/h, nawiew grawitacyjny przez kratki kompensacyjne w drzwiach.  
Dodatkowo dla ogrzania pomieszczenia w okresie zimowym projektuje się 
elektryczny ogrzewacz powietrza o mocy 1000W zamontowany przy 
zewnętrznej ścianie w pomieszczeniu umywalki. Dobrano elektryczny grzejnik 
konwektorowy ścienny Thermoval TX-1000W. 

 

6.3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
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W projektowanym budynku kontenerowym do celów socjalnych projektuje się 
kanalizacje sanitarną grawitacyjną odprowadzającą ścieki do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie inwestora zgodnie z rysunkiem 
S1 i S2. Instalację należy rozprowadzić w gruncie pod budynkiem i do 
pomieszczenia wprowadzić już tylko podejścia.  
W lokalu projektuje się umywalkę oraz dwie miski ustępowe oraz kratkę 
ściekową. Ścieki z tych przyborów zostaną odprowadzone grawitacyjnie 
projektowana instalacje. Podejście do pionu wywiewnego RW1 należy 
wyprowadzić powyżej powierzchni dachu i zakończyć wywiewką kanalizacyjną 
DN110/160. Instalację projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych z 
PVC-U SDR 41 firmy Wavin. 
Kanalizacje należy wyprowadzić z budynku zamontować studzienkę rewizyjną 

PP315 i dalej doprowadzić nowe podłączenie do istniejącej studni rewizyjnej 
betonowej. Podłączenie do istniejącej studni należy wykonać przez wstawienie 
przejścia szczelnego dla rury PVC160. Prace związane z kanalizacją 
sanitarną należy rozpocząć od wstawienia studzienki rewizyjnej i sprawdzenia 
projektowanych rzędnych.  
Podejścia do przyborów wychodzą bezpośrednio z posadzki. Instalację 
kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kielichowych, z 
przeznaczeniem do instalacji zewnętrznych (pomarańczowe), jedynie odcinki 
wewnątrz budynku można wykonać z rur o przeznaczeniu do instalacji 
wewnętrznych .  
Przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcji budynków 
za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników 
powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. Projektuje się mocowanie  przewodów do przegród 
budowlanych za pomocą  systemów montażowych firmy Niczuk. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
dla rur z PVC średnicy od 50 do 110mm - 1,0m, 
dla rur z PVC średnicy powyżej 110mm -  1,25m. 
W przejściach przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego należy 
wykonać przejścia zabezpieczenia p.poż. w systemie opaskowym np. firmy 
Hilti. 

 

Zestawienie wyposażenia budynku (części rozbudowywanej) w przybory 
sanitarne i ich charakterystyka 

Przepływ ścieków dla budynku 

Przybór sanitarny Ilość 
DU ∑DU K qs 

- - dm3/s dm3/s 

1. Umywalka 1 0,5 0,5 

0,5 1,12 

2. Miska ustępowa 2 1,8 3,6 

3. Zlewozmywak 0 0,6 0 

1. Wanna 0 0,6 0 

2. Natrysk 2 0,5 0 

4. Zmywarka 0 0,6 0 

3. Pisuar 0 0,2 0,0 
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6.Kratka ściekowa 1 0,9 0,9 

    5,0   
 

 Przepływ  obliczeniowy  ścieków sanitarnych  dla  budynku :  
przepływ obliczeniowy wyznaczono wg wzoru :  
q = K√ DU  
q = 1,12 dm3/s  

 

6.4.  Instalacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 
 

Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie inwestora zgodnie z umowa o zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzenie ścieków nr 194/2004. 
W projektowanym budynku kontenerowym do celów socjalnych projektuje się 
kanalizacje sanitarną grawitacyjną odprowadzającą ścieki do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie inwestora zgodnie z rysunkiem 
S1. Instalację należy rozprowadzić w gruncie pod budynkiem. Przed 
budynkiem na zmianie kierunku instalacji należy zamontować studnię 

rewizyjna PCV315 (S1) o rzędnych 132,47/131,63 (rzędną włazu należy 
dopasować do projektowanego terenu). Instalację zewnętrzną należy 
doprowadzić do istniejącej studni o rzędnych 132,29/131,25 i podłączyć przez 
zastosowanie przejścia szczelnego dla rury PCV160.  Całość instalacji 
prowadzić w gruncie ze spadkiem min. 1,5%. Zewnętrzną instalację kanalizacji 
sanitarnej  zaprojektowano z rur PVC kl. SN4 z rdzeniem litym. 
Przewody należy ułożyć na podsypce z piasku o min gr. 15 cm, następnie 
przewody należy obsypać warstwą piasku na wysokość 30 cm ponad wierzch 
rury. 

 

6.5.  Instalacja zewnętrznej kanalizacji deszczowej 
 

Wody deszczowe z dachu i z dróg będą odprowadzane do istniejącej sieci 
deszczowej na terenie inwestora zgodnie z umowa o zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzenie ścieków nr 194/2004. 
Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu wiaty projektuje się dwie rury 
spustowe wpięte do istniejącej sieci deszczowej kd200. Podłączenie należy 
wykonać poprzez zabudowę studni rewizyjnej na istniejącym kanale kd200. 
Projektuje się studnie rewizyjną D1 o rzędnych 132,47/131,20. Dodatkowo do 
nowej studni należy podłączyć wpust drogowy WD2.  
Dla odwodnienia terenu projektuje się trzy wpusty drogowe zgodnie z 
lokalizacja na rysunku S1. Wpust WD1 należy podłączyć do istniejącej studni 
o rzędnych 132,74/131,06 poprzez wstawienie przejścia szczelnego dla rury o 
śr. 160mm. 
Wpust WD2 należy podłączyć do projektowanej studni rewizyjnej D1 o 
rzędnych 132,47/131,20 poprzez wstawienie przejścia szczelnego dla rury o 
śr. 160mm. 
Wpust WD3 należy podłączyć do istniejącej studni o rzędnych 132,17/130,59 
poprzez wstawienie przejścia szczelnego dla rury o śr. 160mm 
Dodatkowo dla odwodnienia wjazdu na teren targowiska projektuje się 
odwodnienie liniowe o dł. 4,0m. Zaprojektowano odwodnienie liniowe typu 
ACO Drain Multiline V150 w klasie obciążenia C250. Odpływ z odwodnienia 
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liniowego należy podłączyć do istniejącej studni o rzędnych 132,15/131,12 
poprzez wstawienie przejścia szczelnego dla rury o śr. 110mm. 
Istniejący wpust w okolicy budynku socjalnego należy zdemontować wraz z 
podejściem. 

 

6.6.  Zewnętrzna instalacja wodociągowa 
 

Instalacja wodociągowa będzie wpięta do istniejącej instalacji na terenie 
inwestora za głównym wodomierzem znajdującym się w studni 
wodomierzowej zgodnie z umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 
ścieków nr 194/2004. 
Zewnętrzną instalacje wodociągową należy podłączyć do istniejącej instalacji 
w studni wodomierzowej za głównym wodomierzem. Na podłączeniu należy 
zamontować zawór odcinający DN25.  
Zewnętrzną instalacje należy wykonać z rur PE100 o śr. 25mm ułożoną w 
gruncie na podsypce 10cm, ze spadkiem w kierunku studni wodomierzowej i 
na głębokości min. 1,5m. Nad przewodem na wysokości 30cm należy ułożyć 
niebieska taśmę ostrzegawczą. Instalacje należy ułożyć po tracie zgodnie z 
rysunkiem S1 i wprowadzić do pomieszczenia umywalni w kontenerowym 
budynku socjalnym.  

 

6.7.  Wytyczne realizacji instalacji zewnętrznych 
 

 Roboty ziemne 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych, trasa kanału powinna być 
wytyczona przez uprawnionych geodetów. 

 W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robót ziemnych 
koparkami. Jedynie w miejscach skrzyżowań wykopu liniowego z 
istniejącym uzbrojeniem i w pobliży pni drzew roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. 

 Odkryte uzbrojenie należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. 

 Na całej długości projektowanych rurociągów wykop należy wykonywać 
skarpowany w przypadku wykopu o ścianach pionowych należy go 
umocnić ręcznie lub mechanicznie  wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-
06050. 

 Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz 
wykonanie z projektowanym spadkiem.  

 Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na 
poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie 
od rodzaju gruntu a następnie pogłębić ręcznie do właściwej 
głębokości. 

 Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno 
dopuścić do przekroczenia projektowanej głębokości. 

 W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność 
przykrywania wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów. 

 Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 
1.6m, a w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi.  

 

 Roboty montażowe 
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 Na dnie wykopu do projektowanego spadku kanału należy ułożyć 
podsypkę piaskową o grubości 10-15 cm. Materiał podłoża powinien 
spełniać następujące wymagania: 

 - nie powinien zawierać cząstek większych niż 20mm 
 - nie może być zmrożony 
 - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 Miejsca przypadkowego przegłębienia wykopu należy zasypać 
piaskiem użytym do podsypki, a piasek ten zagęścić mechanicznie. 

 Kanał po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości w co najmniej ¼ obwodu. 

 Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią 
polietylenową w celu zabezpieczenia przed dostępem piasku do 
uszczelki. 

 Montaż przewodów z PCV można prowadzić przy temperaturze 

otoczenia od 0 do 30C. Zaleca się prowadzenie robót montażowych w 
temp. nie niższej 5 C. 

 

 Zasypywanie wykopów 

 Do zasypywania wykopów należy przystąpić po odbiorze rurociągu 
przez Inspektora Nadzoru. 

 Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw: 
 - warstwy ochronnej rury – obsypki 
 - warstwy wypełniającej – zasypki 

 Osypkę należy wykonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury, 
zagęszczając warstwę. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania 
zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej 30 cm ponad wierzch 
rury. 

 Uzupełnianie obsypki wzdłuż rury należy wykonywać  podając grunt z 
najmniejszej możliwej wysokości. 

 Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów 
bezpośrednio na rurę. Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy tak 
wykonać aby rura miała odpowiednie podparcie na bokach.  

 Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczony ostrożnie, 
aby uniknąć uniesienia się rury. Po wypełnieniu wykopu do ½ 
wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiegać 
w kierunku od ścian wykopu do rury. 

Mechaniczne zagęszczenie nad rurą można rozpocząć dopiero gdy nad jej 
wierzchem została wykonana warstwa obsypki o grubości co najmniej 30 cm. 
Dalsze zasypywanie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym /jeśli 
nadaje się do zagęszczenia/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczeń 
uziarnienia. 
Zasypywany wykop powinien być zagęszczony warstwami co 30 cm aż do 
powierzchni terenu. 

 

 Uwagi końcowe do instalacji zewnętrznych 

 Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Dz.U.Nr55 z dnia 02-12-1961 i Dz.U.Nr55 z 1972) poprzez 
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres 
nocy. 
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 Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowalno-Montażowych cz.II, oraz 
aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w zakresie BHP. 

 W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym wykopy wykonywać ręcznie 

 Prowadzone rurociągi przed zasypka należy zainwentaryzować na 
zlecenie Inwestora 

 Po wyznaczeniu ostatecznej niwelacji terenu należy skorygować rzędne 
terenu. 

 W przewidywanych kolizjach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
wykopy wykonać ręcznie. 

 Przed zasypaniem instalacji należy przeprowadzić odbiór przyłączy 
przez odpowiedniego przedstawiciela Regionalnych Zakładów 
Wodociągowych oraz wykonać inwentaryzacje geodezyjną 
powykonawczą. 

 Przed oddaniem przyłącza wodociągowego do użytkowania należy 
uzyskać pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody 
wodociągowej. 

 

6.8.  Instalacja elektryczna - zasilanie obiektu 
 

Zasilanie obiektu odbywać się będzie linią kablową ze złącza kablowego ZK 
 w którym zainstalowano rozłącznik TYTAN 3P 25A 

 

6.9.  Instalacja elektryczna - rozdzielnia R1 
 

Zaprojektowano dla projektowanej części wiaty rozdzielnicę w szafie 
wolnostojącej typu WSM6040210 z zabudową modułową produkcji Schrack 
Technik.  
W rozdzielni R1 zaprojektowano wyłącznik główny typu BM900019 z 
wyzwalaczem. Z rozdzielni R1 wyprowadzono linie zasilające poszczególne 
obwody oświetlenia i gniazd. Zastosowano zabezpieczenia typu TYTAN II, 
oraz wyłączniki różnicowo-prądowe LS-FI i wyłączniki typu BS firmy Schrack. 
Dla ochrony przepięciowej przewidziano ochronniki przepięciowe klasy B+C 
typu V-25B+C/4 firmy Obo Bettermann. Połączenia wewnętrzne w tablicy 
wykonać przewodem o izolacji 750V.  
Szczegóły związane z budową  rozdzielni R1  pokazano na rys. nr E-4. 

 

6.10.  Instalacja elektryczna - instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych 230V, 
 400V ogólnego przeznaczenia 
 

Instalacje wykonać przewodami typu YDY na 750V. Przewody na 
projektowanym budynku wiaty układać w rurkach typu RL na uchwytach do 
konstrukcji.  Zastosowany osprzęt powinien spełniać wymogi inwestora oraz 
posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.  
Zaprojektowano oprawy oświetleniowe wg legendy zamieszczonych na 
rysunkach. Na wiacie oprawy montować do konstrukcji stalowej dachu.   
Przewody i osprzęt elektryczny układać w przepisowych odległościach od 
pozostałych instalacji budynku. Szczegóły związane z trasą przewodów oraz 
rozmieszczeniem opraw i gniazd pokazano na rys. nr E-2.  
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6.11.  Instalacja elektryczna - instalacja ochrony od porażeń 
Instalacja ochrony od porażeń obejmuje: 
- okablowanie o izolacji wzmocnionej (750V), 
- stosowanie przewodów ochronnych PE, 
- stosowanie wyłączników nadmiarowych, 
- stosowanie wyłączników różnicowo – prądowych. 
Instalacje w budynku zaprojektowano w układzie TN-S. 
Należy sprawdzić połączenie wszystkich metalowych elementów 
konstrukcyjnych, oraz sieci zewnętrznych z główną szyną wyrównawczą 
(szyna PE) istniejącej rozdzielni. W przypadku braku trwałego połączenia  
wykonać odpowiednie mostki.  
Należy trwale połączyć wszystkie słupy konstrukcji stalowej wiaty ze sobą, 
Przewody neutralne powinny być koloru niebieskiego, a przewody ochronne i 
połączeń wyrównawczych w pasy żółto-zielone. 

 

6.12.  Instalacja elektryczna - instalacja odgromowa 
 

Dla zabezpieczenia budynków przed skutkami wyładowań atmosferycznych 
zaprojektowano instalację odgromową. Zaprojektowano zwody poziome jako 
naturalne pokrycie dachu blachą o grubości minimum 0,55mm. Należy 
pamiętać o połączeniach wszystkich elementów metalowych, konstrukcji 
świetlików, wentylatorów, oraz dolnej warstwy blachy. Do połączenia drutu z 
blachą stosować zacisk 11609 GALMAR. Zwody odprowadzające naprężone 
zamontować na  wcześniej przygotowanych uchwytach. Zwody 
odprowadzające poprzez złącze kontrolne 11612 GALMAR połączyć  do 
projektowanego otoku w ziemi na głębokości 0,7m. Otok wykonać bednarką 
Fe/Zn 30x4. Należy pamiętać o połączeniu otoku ze zbrojeniem stóp 
fundamentowych. Zaciski kontrolne umieścić w studzienkach probierczych 
11402 GALMAR. Wszelakie połączenia spawane instalacji odgromowej 
zabezpieczyć przed korozją. 
Zastosowano osprzęt wsporczy i łączeniowy w/g katalogu firmy GALMAR.  
Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN65305-1:2008, PN-EN65305-2:2008 i 
PN-EN65305-3:2008. 
Szczegóły związane z instalacją odgromową pokazano na rys. nr E-3. 

 

6.13.  Instalacja elektryczna - uwagi końcowe 

 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
a zwłaszcza PN-IEC 60363. 

 Układanie przewodów oraz osprzętu należy skoordynować z 
wykonawcami robót budowlanych i innych instalacji w celu uniknięcia 
kolizji. 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać 
się z dokumentacjami branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania 
robót z kierownictwem robót branżowych. 

 Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzić wymagane 
badania i próby, a wyniki przedstawić w odpowiednich protokołach. 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu wymagają 
pisemnej zgody projektantów.  

 Zachować normatywne odległości przewodów w stosunku do instalacji 
sanitarnych i technologicznych. 
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6.14.  Instalacja przeciwpożarowa – nie występuje 
 

6.15.  Obróbki blacharsko-dekarskie 
Obróbki z blachy stalowanej malowanej proszkowo w kolorze czerwonym RAL  
2002.  

 

7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
technicznych. 
Nie projektuje się w obiekcie urządzeń instalacji technicznych i urządzeń 
technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i 
urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

 

8. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

8.1.  Zapotrzebowania i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 
ścieków - zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi w obliczeniach 
branży sanitarnej. 

 

8.2.  Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, ich 
rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania się - brak. 

 

8.3.  Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
Odpady zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa przekazywane będą do 
unieszkodliwienia wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym zezwolenia 
w zakresie gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, a kwestie te 
regulowane będą na mocy osobnej umowy Inwestora z odbiorcami. Na terenie 
działki znajdują się wydzielone miejsca na pojemniki na odpady komunalne. 

 

8.4.  Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w 
szczególności jonizujące, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia, wraz z 
zasięgiem ich rozprzestrzeniania się. 
Projektowany obiekt nie będzie wpływał negatywnie na otaczające środowisko 
pod względem akustycznym, nie emituje drgań oraz nie będzie emitował 
promieniowania jonizującego. 

 

8.5.  Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym gleby, 
wody powierzchniowe i podziemne. 
Projektowany obiekt nie będzie wpływał negatywnie na otaczające środowisko 
w tym drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

9. Charakterystyka energetyczna budynku 
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Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 
 

Część budynku 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr 
źród
ła 

Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ogrzewania 96,39 104,64 73,25 

Suma 96,39 104,64 73,25 

 

Oświetlenie wbudowane 

Nr 
źród
ła 

Nazwa źródła QU,L QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło światła - 450,00 315,00 

Suma - 450,00 315,00 

 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 13,39 kWh/(m2•rok) 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,22 0,25 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,20 0,20 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,25 0,30 Tak 

 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,30 1,70 Tak 
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Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W) / Af 14,53 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 388,25 kWh/rok 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia EP=QP/Af 

53,92 kWh/(m2•rok) 

 

Budynek referencyjny wg WT 2014 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 7,20 m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej 

EPH+W 65,00 kWh/(m 2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na 
potrzeby oświetlenia 

Δ EPL 100,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 165,00 kWh/(m 2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

53,92 < 165,00 Warunek spełniony 

 

 
 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 
Nie dotyczy. 
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PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO- 

BUDOWLANY 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
Zawartość: 

 
 

Rys. A-1. Rzut przyziemia       skala 1:100 
Rys. A-2. Rzut dachu        skala 1:100 
Rys. A-3. Przekrój A-A       skala 1:100 
Rys. A-4. Elewacje        skala 1:100 
Rys. A-5. Rzut fundamentów, przyziemia i dachu   skala 1:50 
Rys. A-6. Przekrój A-A, B-B      skala 1:50 
Rys. A-7. Elewacje        skala 1:50 
Rys. A-8. Zestawienie stolarki      skala 1:100 

 
Rys. K-1. Rzut fundamentów       skala 1:100 
Rys. K-2. Rzut konstrukcji dachu, przekroje    skala 1:100 

 
Rys. E-1. Zagospodarowanie terenu     skala 1:500 
Rys. E-2. Rzut przyziemia - instalacje elektryczne   skala 1:100 
Rys. E-3. Rzut dachu - instalacja odgromowa    skala 1:100 
Rys. E-4. Schemat rozdzielni R1      skala 1:100 

 
Rys. S-1. Zagospodarowanie terenu - zewnętrzne inst. wod-kan. skala 1:500 
Rys. S-2. Rzut przyziemia - wewnętrzne instalacje wod-kan.  skala 1:50 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

INWESTOR: 
TARGOWISKA MIEJSKIE S.A. 

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Targowa 1 

 
OBIEKT BUDOWLANY: 

Wiata handlowa z węzłem sanitarnym wraz z remontem istniejącej  nawierzchni w 
ramach modernizacji zieleniaka miejskiego z infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu Budynek mieszkalny jednorodzinny  
 

ADRES: 
Ostrów Wielkopolski, ul. Marii Konopnickiej  dz. nr 90/4, 93/4 

 
PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ: 

mgr inż. arch. Włodzimierz Cybułka 
Ul. Wesoła 5 

63-400 Ostrów Wlkp. 
Upr. bud. nr  10/03/DOIA 
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1. Zakres robót i kolejność ich wykonywania 
 

Projektowana budowa budynku wiaty handlowej z węzłem sanitarnym wraz z 
remontem istniejącej  nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka 
miejskiego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wykonana 
zostanie w pełnym zakresie zgodnie z projektem budowlanym. 
Realizacje robót przewiduje się w następującej kolejności: 

 wykonanie instalacji zewnętrznych 

 roboty ziemne, 

 fundamenty, 

 montaż konstrukcji stalowej, 

 pokrycie dachu, 

 podłoża i posadzki 

 instalacje wewnętrzne ( wod-kan, elektryczne) 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki i obiekty w rozumieniu 
przepisów. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, przy których może powstać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być zgodne przepisami rozdziału 
3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ( Dz. U. Nr, 47, poz. 401) z dnia 6 
lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

 

4. Wskazania zagrożeń występujących podczas realizacji 
 

Na terenie budowy będą występować roboty budowlane wymienione w art. 
21a ust.2 z dnia 07.07.1994 r – Prawo Budowlane tj. stwarzające ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas wykonywania następujących robót wystąpi ryzyko upadku z 
wysokości ponad 5 m: 

 montaż konstrukcji stalowej, 

 wykonywanie konstrukcji dachu, 

 pokrycie dachu, 
Podczas wykonywania następujących robót wystąpi ryzyko przysypania 
ziemią: 

 roboty ziemne, 

 wykonywanie instalacji zewnętrznych 

 fundamenty, 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przy wykonywaniu robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

 

Przed przystąpieniem do prac wskazanych w pt. 5.4 jako szczególnie 
niebezpiecznych kierownik budowy ma obowiązek: 
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 sprawdzić czy wytypowani do w/w robót pracownicy posiadają ważne 
badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na wysokościach 

 przeprowadzić szkolenie z zakresu BHP z wytypowanymi do 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pracownikami, 

 wyposażyć pracowników niezbędny sprzęt ochrony. 
 

6. Niezbędne środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywanych robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Przed przystąpieniem do prac wskazanych w pt. 5.4 jako szczególnie 
niebezpiecznych kierownik budowy ma obowiązek przejąć bezpośredni 
nadzór nad ich wykonaniem i zapewnić następujące zabezpieczenia: 

 oznaczyć i zabezpieczyć strefę niebezpieczną wokół budynku w trakcie 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

 upewnić się, że na terenie budowy nie występują niebezpieczne 
substancje, 

 upewnić się, że istniejący układ dróg umożliwia dojazd na teren budowy 
i ewentualną ewakuację, 

 wyposażyć pracowników niezbędny sprzęt ochrony osobistej, 

 wyposażyć teren budowy w niezbędne środki p-poż. 
 

7. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa 
w art. 20 ust.1 pkt 1b, z dnia 07.07.1994 r – Prawo Budowlane sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. 

 
 
 

 
 

Opracował: 
 
 

        mgr inż. arch. Włodzimierz Cybułka 
upr. nr 10/03/DOIA 
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