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II. STAN ISTNIEJĄCY  
 

1. DANE OGÓLNE 

 
Istniejący budynek użytkowy – kiosk „Okrąglak” jest obiektem wolnostojącym, 
jednokondygnacyjnym, o wymiarach 4,08x5,25m i wysokości ok. 260cm. Budynek na 
kształt prostokąta, z jednej strony zakończony półkolem. 
Przekrycie dachy ma niewielki spadek rzędu 4%. Do obiektu prowadzi jedna para drzwi 
zlokalizowana symetrycznie z części półkolistej. Wnętrze budynku stanowi jedno 
pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest kiosk.  
Konstrukcja budynku jest tradycyjna, murowana, ściny od zewnątrz są tynkowane i 
wykończone farbą, a od środka wykończone boazerią. Konstrukcja dachy jest 
najprawdopodobniej stalowa, od spodu wykończona płytami i malowana, od zewnątrz 
pokryta warstwą papy. Betonowa posadzka wykończona jest terakotą  
Do budynku dochodzi jedynie przyłącze elektroenergetyczne (liczni energii elektrycznej 
zlokalizowany jest w budynku), które jest wykorzystywane także do jego ogrzania. 
 

 

2. OPIS OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY 

 
2.1 Fundamenty, posadowienie 
 

Obiekt posadowiony jest w sposób bezpośredni, na ławach fundamentowych. Na etapie 
projektowania nie znana jest głębokość posadowienia i dokładny stan techniczny 
fundamentów. Można jednak założyć ich dobry stan, z związku ze stanem technicznym 
opartych na niej ścian zewnętrznych.  
 
2.2 Ściana nośna 

 
Ściany zewnętrzne wykonane są w technologii tradycyjnej, najprawdopodobniej z cegły 
pełnej na zaprawie cem-wapiennej. Od strony zewnętrznej wykończone są tynkiem 
cementowo-wapienym i pomalowane farbą. Od środka wykończone są drewnianą 
boazerią i pomalowane lakierem. Stan techniczny dobry – brak widocznych zawilgoceń 
i spękań. Od strony zewnętrznej w części budynku, przy gruncie występują niewielkie 
ubytki tynkowań. 
 
2.3 Stropodach 
 

Nad parterem został wykonany strop, najprawdopodobniej w konstrukcji z profili 
stalowych. Został on wypuszczony poza obręb budynku i wykończony od spodu 
pomalowaną blachą (na zewnątrz) i pomalowanymi płytami drewnopodobnymi (od 
środka). Pokrycie zewnętrzne wykonano z papy układanej na płytach mocowanych do 
konstrukcji stropodachu. Stan techniczny średni, wewnątrz widoczne miejscowe 
zawilgocenia i ślady przemarzania. Stan techniczny okładziny wewnętrznej i zewnętrznej 
stropodachu także ocenia się na dostateczny. Widać niewielki ślady uszkodzenia pokrycia 



dachowego. Spodnia okładzina zewnętrza i wewnętrzna wykazuje niewielkie deformacje, 
a w części zewnętrznej także korozję. 
 
2.4 Posadzka 

 
W budynku istnieje betonowa posadzka wykończona terakotą. Stan techniczny dobry 
 
 

2.5 Stolarka zewnętrzna 
 
W obiekcie zamontowane są drewniane drzwi zewnętrzne, oraz drewniane okna z 
pojedynczymi szybami. Stan techniczny dobry, zarówno drzwi jak i okien, ale nie nie 
spełniają one wymogu normowej termoizolacyjności. 
 

2.6 Orynnowanie i obróbki dachowe 
 
Obiekt posiada orynnownie służące odprowadzaniu wód opadowych bezpośrednio na 
teren utwardzony wokół niego. Stan techniczny zły, widoczne ogniska korozyjne, rynny 
dachowe oraz haki rynnowe posiadają liczne uszkodzenia mechaniczne i deformacje. 
Obróbki dachowe są całkowicie pokryte warstwami papy i lepiku. 

 
2.6 Instalacje  
 
Budynek wyposażony jest wyłącznie w instalację elektryczną, która jest wykorzystywana 

do jego oświetlenia i ogrzewania. Licznik energii elektrycznej znajduje się wewnątrz 
budynku.  
 

 
3. OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ 
 

W ocenie stanu technicznego przyjęto następującą klasyfikację ocen:  
 

 stan techniczny dobry – element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, 
wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany nie wykazuje zużycia i 
uszkodzenia; cechy i właściwości materiałów odpowiadają wymaganiom normy; 
 

 stan techniczny zadowalający – element budynku utrzymany jest należycie; 
celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, 
konserwacji itp.; 

 

 stan techniczny średni – w elementach budynku występują niewielkie 
uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu; celowy jest  
remont kapitalny; 

 
 stan techniczny zły - w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, 

ubytki;  cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę; 
 

Fundamenty i ściany fundamentowe – brak bezpośredniego dostępu, pośrednio 

oceniono jako dobry. 



Ściany nośne– stan techniczny dobry 

Strop nad parterem – stan techniczny średni 

Pokrycie dachowe z papy – stan techniczny średni 

Okładzina spodnia stropu – stan techniczny średni 

 

Stolarka okienne i drzwiowa – stan techniczny dobry (brak spełnienia 

obowiązujących norm dla stolarki okiennej) 

Posadzka i terakota– stan techniczny dobry 

Tynki zewnętrzne –stan techniczny dobry; 

Okładzina wewnętrzna ścian boazeria – stan techniczny dobry 

Orynnowanie i obróbki – stan techniczny zły 

Instalacja elektryczna – stan techniczny średni (brak spełnienia obowiązujących 

norm) 

4. OCENA PRZYDATNOŚCI ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI POD PROJEKTOWANĄ 
ROZBUDOWĘ. 
 

Ogólny stan techniczny budynku można ocenić jako dobry, nadający się do planowanych 
prac remontowych i budowlanych, jednocześnie zaleca się w stosunku do częście istniejącej: 

 wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych istniejącego obiektu; 
 rozbiórkę istniejącego stropodachu i budowę nowego, łącznie z jego ociepleniem; 
 wymianę stolarki okiennej (identycznej z istniejącą) na nową i remont istniejących 

drzwi zewnętrznych; 
 wykonanie nowej izolacji pionowej (przeciwwilgociowej i termicznej) ścian 

fundamentowych na całej ich wysokości; 
 kompletną wymianę istniejącej instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do 

obowiązujących przepisów i norm; 
 

 
 

Opracowała  
Mgr inż. arch. Anna Michno 

 

 

 

 

 



 

 

III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
 

1. DANE OGÓLNE 
 
Projekt zagospodarowania działki został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z późniejszymi zmianami. 
 

1.1 Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku usługowego – kiosku „Okrąglaka”, w 
celu wydzielenia pomieszczeń socjalnego i higieniczno-sanitarnych.  

 

1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki i przewidywane zmiany. 
 

Na działce nr 218/1 znajduje się istniejący budynek usługowy – kiosk „Okrąglak. 
Planowana rozbudowa realizowana będzie na działce 218/2, obejmującej cały plac 
wolności. Zaznaczony zakres mapy do celów projektowych, będącym przedmiotem tego 
opracowania, obejmuje całą działkę 218/1 i część działki 218/2. W bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącego budynku usługowego znajduje się zabudowa mieszkalno-
usługowa – po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej znajduję się fontanna miejska. 
Kiosk od strony południowej i wschodniej przylega do chodnika, od strony zachodniej do 
wydzielonej z działki 218/2 jezdni, a od strony północnej do wydzielonego z działki 218/2 
parkingu dla samochodów osobowych. 
 
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu przebiegają: 

 instalacja elektroenergetyczne;  

 instalacja kanalizacji sanitarnej; 
instalacja kanalizacji deszczowej;

instalacja wodociągowe
 instalacja telekomunikacyjna; 

 

Przewiduje się rozbudowę istniejącego „Okrąglaka” o dodatkowe pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne. W związku z tym planowane jest także wykonanie na nowo 
nawierzchni utwardzonej w nawiązaniu do wykonanej rozbudowy. Od strony zachodniej, 
południowej i wschodniej istniejącego budynku, planowane jest usunięcie istniejącej 
warstwy asfaltu na chodniku, w celu odkrycia brukowania kostką granitową. 
Nie przewidywane są żadne zmiany związane z ukształtowaniem terenu, lub 
zmiana istniejących terenów zielonych, nowych powierzchni biologicznie 
czynnych nie przewiduję się. 
 

1.3 Projektowane zagospodarowanie. 

 



Projektuje się rozbudowę istniejącego pomieszczenia od strony północnej. Rozbudowa 
zostanie zrealizowana jako symetryczny prostokąt zakończony od strony północnej 
półkolem. W części półokrągłej zostanie wykonany podcień przed wejściem do 
projektowanej toalety automatycznej. Do budynku zostaną doprowadzone następujące 
przyłącze: 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej Ks PCVDN160; 

 przyłącze kanalizacji deszczowej Kd PCVDN110 

 przyłącze wodociągowe PE DN40 

 istniejące przyłącze elektroenergetyczne zostanie wymienione na nowe YKY 
5x16mm²;  

 

Wokół całego budynku znajduję się teren utwardzony w postaci chodników, a od strony 
północnej znajduję się parking dla samochodów osobowych. W ramach planowanej 
inwestycji zostanie wykonane nowe brukowanie części terenu w związku z koniecznością 
dopasowania poziomów ternu wokół budynku. Od strony wschodniej, południowej i 
zachodniej planowane jest usunięcie istniejącego asfaltu z chodników i odsłonięcie 
znajdującego się pod nim brukowania kostką granitową. 

W ramach inwestycji planowane jest także docieplenie istniejącej części oraz całkowita 
wymiana stropodachy z jednoczesną jego termoizolacją – w związku z tą praca nie 
przewiduje się zmiany nachylenia połaci dachowych, nastąp jednak nieznaczne 
podwyższenie obiektu o ok. 20cm. 

Główne wejście do kiosku pozostaje bez zmian, w części dobudowywanej projektuje się 
główne wejście do toalety publicznej od strony północnej oraz dodatkowej wejście od 
strony zachodniej, pełniące funkcję wejścia technicznego dla obsługi toalety. 

 

1.4 Zestawieni charakterystycznych powierzchni. 

 

Lp. Powierzchnia charakterystyczna  Pow. [m²] 

1 Budynek istniejący – Kiosk „Okrąglak” 19,63 

2 Sumaryczna powierzchnia zabudowy  w tym: 

 część istniejąca po dociepleniu 

 część rozbudowana 

42,20 

21,59 

20,61 

3 Powierzchnia podcienia 3,97 

4 Powierzchnia schodka zewnętrznego przy wejściu  0,36 

5 Powierzchnia utwardzona przewidziana do przełożenia 26,63 

6 Powierzchnia utwardzona do oczyszczenia z asfaltu  50,84 

 

1.5 Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytków oraz o 
ochronie wynikającej z planu zagospodarowania przestrzennego. 
 



Teren na którym znajduje się obiekt jest do rejestru zabytków. 

 

1.6 Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
 

W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny górnicze. 

 

1.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
 

Projektowana inwestycja nie wpływa szkodliwie na otaczające środowisko przyrodnicze, 
na zdrowie ludzi i na obiekty z nim sąsiadujące. Inwestycja, zarówno w czasie budowy 
jak i użytkowaniu, nie będzie emitować zanieczyszczeń gazowych, zapachowych, 
pyłowych i płynnych; nie będzie wytwarzać żadnych szkodliwych odpadów stałych 
uciążliwych dla otoczenia. Nie wystąpi również emisja hałasu, promieniowania (w tym 
promieniowania jonizującego) i nie będą wytwarzane zakłócenia elektromagnetyczne i 
inne. 

Inwestycja nie wpływa negatywnie na istniejące w pobliżu tereny biologicznie czynne, 
powierzchnię ziemi (w tym glebę) otaczającą obiekt, wody podziemne (gruntowe i 
istniejącą fontannę miejską). 

Stałe odpady powstałe podczas budowy a także po jej zakończeniu zgromadzone będą 
w kontenerze (pojemnikach na nieczystości stałe) a następnie wywiezione przez 
wyspecjalizowaną firmę.  

Obecna funkcja części budynku nie zostanie zmieniona –nadal będzie pełniła funkcje 
pomieszczeń usługowych, a część rozbudowana będzie pełniła funkcję higieniczno -

sanitarną. Planowana inwestycja nie narusza także interesu osób trzecich poprzez 
ograniczenie dotychczasowego nasłonecznienia, nie powoduje zwiększenia zacienienia, 
nie ograniczy dostępu do wydzielonej przy budynku jezdni oraz nie ogranicza możliwości 
korzystania z sieci infrastruktury technicznej.  

 

1.8 Miejsca parkingowe 

 

Projektowana inwestycja nie powoduje konieczności zmiany ilości i lokalizacji miejsc 
parkingowych. 

 

 

1.9 Zgodność planowanej inwestycji z decyzja o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

Całość zamierzenia budowlanego została opracowana zgodnie z obowiązującym na 
terenie miasta Lwówek Śląski Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

Opracowała  
Mgr inż. arch. Anna Michno 



 

IV. OPIS TECHNICZNY  

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY 

Dane ogólne 

Podstawa prawna opracowania projektowego : 
 

 Ustawy : 

Dz.U.Nr 89, 

Poz. 415 

- ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 07 lipca 

1994r. z późniejszymi zmianami. 
 

Dz.U.Nr 89, 

Poz. 414 
 

- prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami. 

Dz.U.Nr 14, 
Poz. 16 

- ustawa o drogach publicznych  z dnia 21 marca 1985r. (z 
późniejszymi zmianami) 
 

Dz.U.Nr 10, 
Poz. 46  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 12 kwietnia 2002. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami 

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy budynku 

Przebudowywany obiekt pełni funkcję użytkową – jest to kiosk tzw „Okrąglak”. Jest to obiekt 
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenie, w skład którego wchodzi wyłącznie pomieszczenie 
handlowe. Rozbudowywana część budynku będzie pełniła ponownie funkcje pomieszczeń 
sanitarnego i socjalnego przynależnego do kiosku, oraz pomieszczenia toalety publicznej z osobnym 
wejściem od strony północnej. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
1.2 Zestawienie powierzchni (wg PN-ISO 9836:1997) 
Pomieszczenia sanitarne 

 
Powierzchnia użytkowa     28,78m²   
Powierzchnia zabudowy     42,20m² 
Powierzchnia całkowita     42,20m² 
Wysokość dachu nad poziomem terenu : 
przy wejściu do kiosku     2,80m 

przy wejściu do toalety publicznej   3,01m  
Kubatura            122,77m3

Pom. Nazwa Powierzchnia podłogi 
[m2] 

1/1 Istniejący kiosk 14,02 
1/2 Pomieszczenie socjalne 3,42 
1/3 Toaleta 1,80 
1/4 Pomieszczenie do montażu 

toalety automatycznej 
9,54 

                                               SUMA                28,78 

  



 

 

1.3. Forma architektoniczna i dostosowanie do otaczającej zabudowy i 
krajobrazu 

Nie przewiduję się istotnej zmiany formy przebudowywanego projektu. Zostanie on 
wykonany w nawiązaniu do bryły istniejącej. Rozbudowa zakłada wykonanie 
prostokąta o szerokości identycznej z istniejącą i zakończenie go półkolem, z którym 
zostanie zlokalizowany podcień przy wejściu do toalety publicznej. Nie przewiduje się 
zmiany formy zadaszenia, jedynie jej podwyższenie z związku z docieplaniem całego 
obiektu. 

Istniejąca stolarka okienna, z powodu niespełniania przez nią wymogów 
termoizolacyjności podlega wymianie na nową, identyczną w wymiarach i formie. 
Drzwi wejściowe do kiosku przewidziano do remontu. W części rozbudowywanej 
należy wstawić nowe drzwi do części serwisowej ustępu. Główne wejście do toalety 
publicznej będzie integralną częścią dostarczonego urządzenia - nie przewiduje się 
wstawienia dodatkowych drzwi w projektowanym obiekcie. 

Budynek w całości zostanie docieplony. Część elewacji zostanie wykonana jako tynk 
strukturalny na siatce w systemie docieplenia na „mokro”, w kolorystyce podanej w 
części graficznej. Część elewacji przewidziano do wykończenia okładziną kamienna z 
piaskowca. Pokrycie dachowe zostanie wykonane z papu termozgrzewalnej z kolorze 
czarnym. 

Wokół budynku zostanie wykonane w części nowe brukowanie z kostki granitowej i 
bruku klinkierowego, a w części zostanie odkryte brukowanie istniejące pokryte 
obecnie warstwą asfaltu. 
 

 
2. Wykończenie zewnętrzne budynku 
 

2.1 Elewacje 
 
Tynki zewnętrzne akrylowe lub mineralne na siatce wg technologii wybranej firmy 

zgodnie z dokumentacją graficzną. Część budynku zostanie wykończona okładziną 
kamienną. 
 
2.2. Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe 

 
Obróbka dachu obejmuje: 

- orynnowanie, 

- pasy nadrynnowe, 
- rury spustowe 

  

Zastosować obróbki dachowe systemowe wg  technologii wybranej firmy lub 
wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Odprowadzenie wody 
deszczowej zostało przewidziane do miejskiej kanalizacji deszczowej. 
 



 

 

2.3. Cokoły 

 
Cokoły w kolorze zgodnym z dokumentacją w postaci tynków akrylowych lub 
mineralnych na siatce. 

 
2.4.Pokrycie dachowe 
 

Pokrycie dachowe wykonać z papy termozgrzewalnej w kolorze czarnym, ułożonej na 
warstwie docieplającej stropodachu.  
 

3. Wykończenie wnętrza budynku 
 
3.1. Tynki wewnętrzne i okładziny 
 
Wykonać jako cementowo – wapienne. Pomieszczenie sanitarne wykończyć zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 
2002. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Pomieszczenie toalety do wysokości 200cm ppp zabezpieczyć okładziną 
z glazury, pomieszczenie przewidziane do montażu toalety automatycznej pozostawić 
w stanie surowym – bez tynkowania 

 
3.2. Posadzki 
 

Posadzki betonowe w pomieszczeniu socjalnym i toalecie przynależnej do kiosku 
wykończyć terakotą. W pomieszczeniu do montażu toalety automatycznej wykonać 
podkład nośny betonowy.  
 
3.3. Malowanie i powłoki zabezpieczające 
 

Ściany od wewnątrz  malować farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze 
zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza. Cześć ścian toalety (pom. 1/3) 
powyżej okładziny ceramicznej, pomalaować farbami lateksowymi odpornymi na 
zmywanie. Sufit malować farbami emulsyjnymi  
 
 
4. Gospodarka odpadami stałymi. 
 
Gospodarka odpadami istniejące nie przewiduje się żadnych zmian w związku z 
planowaną inwestycją. Odpady powstające w toalecie automatycznej usuwać będzie 
obsługa serwisowa. 
 
5. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i poruszających się 
na wózkach. 
 
Część obiektu (toaleta automatyczna) została przewiedziana do korzystania przez 

osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach.  



 

 

Istniejący kiosk nie jest obecnie dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie 
przewiduje się także jego adaptacji i przebudowy w celu udostępnienia dla osób 
niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
 

 
 
6. Wpływ obiektu na środowisko naturalne.  
 
Wszystkie instalacje w części istniejącej i rozbudowywanej zostały wykonane na 
podstawie uzyskanych warunków technicznych. Budynek w całości będzie ogrzewany 

elektrycznie co wiąże się z brakiem emisji zanieczyszczeń do środowiska; docieplenie 
całego obiektu pozwoli na ograniczenie strat ciepła i racjonalniejsze wykorzystanie 
energii przeznaczonej na ogrzewanie. Zostanie on podłączony do miejskiej kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. Zaleca się wykorzystanie do oświetlenia pomieszczeń 
nowoczesnych źródeł światła typu LED lub świetlówek kompaktowych.  
Zaprojektowana instalacja wodociągowa ma za zadanie racjonalnie wykorzystywać 
wodę (baterie z mieszaczami oraz z perlatorami ograniczającymi jej zużycie) 
Przyjęte w opracowaniu rozwiązania pozwalają na ograniczenie do minimum 
negatywnego wpływu obiektu na środowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz inne 
obiekty budowlane znajdujące się w pobliżu. 
 
 
7. Zacienienie sąsiedniej działki 
 
Rozbudowywana część budynku nie spowoduje zacienia sąsiednich obiektów. 
 

 
 
 

Opracowała  
Mgr inż. arch. Anna Michno 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

8. Bezpieczeństwo pożarowe 

 
8.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
 

Rozbudowywana część kiosku handlowego „Okrąglak” ma jedną kondygnację 
naziemną o wysokości maksymalnej nad powierzchnię terenu 3,01m przy wejści do 
toalety automatycznej. 

 
 parter   powierzchnia całkowita podłogi 28,78m2; 

 

8.2. Odległość przebudowywanej części szkoły do budynków sąsiadujących  
 
Od strony południowej znajduje się ciąg kamienic w odległości ok. 27,10m; od strony 

zachodniej, w odległości ok. 11,90m znajduję się ciąg kamienic, do strony północnej 
najbliższe budynki znajduje się w odległości ok. 21,40m; od strony wschodniej 
znajduję się fontanna w odległości ok 6,20m, a najbliższe zabudowania oddalone są 
o ponad 60m. 
 
8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  
 

Na terenie obiektu nie będą występowały substancje palne.  
 
8.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

 
Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi, w związku z tym gęstości 
obciążenia ogniowego nie wyznacza się. W rzeczywistości wyniesie ono poniżej 
500MJ/m2  
 
8.5. Kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej 

kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. 
 
W przebudowywanym obiekcie wyznaczono następujące strefy pożarowe:  

 
 Parter  ZLIII 

 

Przewidywana maksymalna liczba osób przebywających w pomieszczeniu kiosku w 
tym samym czasie to 3 osoby, natomiast w pomieszczeniu toalety automatycznej to 2 
osoby; 
 

 
8.6. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
 

Nie występuje. Nie przewidziano składowania substancji, które mogą wytworzyć 
przyrost ciśnienia.  
 

8.7. Strefy pożarowe. 
 
W budynku została wydzielona jedna strefa pożarowe zaliczane do kategorii ZLIII. 



 

 

 

 
 
8.8. Klasa odporności pożarowej. 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku
Głowna 
konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Stropy Ściany 
zewnętrzne 

Ściany 
wewnętrzne 

Przekrycie 
dachy 

„C” R60 R15 REI60 EI60 EI30 E30 

Wartości normatywne dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych zostały  
spełnione.  

8.9. Warunki ewakuacji. 
 

Wyjście z pomieszcznie handlowego kiosku oraz pomieszczenie toalety 
automatycznej prowadzi bezpośrednio zewnątrz budynku. 
 

8.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

 
Instalacja energetyczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (WG w RU 
w pomieszczeniu handlowym kiosku „Okrąglak”. Przewody i kable wraz z 

zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 
służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii 
elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia 
przeciwpożarowego. Przewody zostały zabudowane z ścianach zewnętrznych i 
zatynkowane 
 

8.11.  Dobór urządzeń przeciwpożarowych. 
 

W części handlowej budynku nie przewiduje się. W pomieszczeniu toalety dla 
automatycznej zaleca się zainstalowanie oświetlenia awaryjnego o raz możliwość 
ręcznego otworzenie drzwi zewnętrznych.  
 

8.12.  Wyposażenie w gaśnice. 
 

 Kiosk handlowy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. Na 
wyposażenie składać się powinny gaśnice proszkowe lub śniegowe (A,B,C i E-
uniwersalna) umieszczone w pomieszczeniu handlowym, w miejscu ogólnie 
dostępnym; 

 do gaśnicy należy zapewnić dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1,0m; 
 miejsce ustawienia sprzętu należy oznakować znakami ochrony p.poż.; 
 gaśnice należy umieścić przy wejściu głównym do kiosku w miejscu 

widocznym, z dala od źródła ciepła i nienarażonym na   uszkodzenia 
mechaniczne; 
 

Zgodnie z PN-92/N-01256/01/02 oznakowane są: 
 



 

 

 miejsca ustawienia pożarniczego sprzętu gaśniczego  

 lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
 

8.13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 
 

Hydrant znajduje w odległości nie większej niż 75m od budynku; w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się czynna fontanna miejska.  
 
 
 

 
 

Opracowała  
Mgr inż. arch. Anna Michno

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

(CZĘŚĆ USŁUGOWA – KIOSK HANDLOWY „OKRĄGLAK”) 
 
 

1. Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych 
nieprzeźroczystych 
 

Przegroda 
Współczynnik U dopuszczalny 

[W/ m2·K] 

Współczynnik U projektowany 

[W/ m2·K] 

Strop nad parterem 0,45 0,28 

Podłoga istniej. na gruncie 0,45 0,89 

Ściany zew 1 

Cegła24cm+styr.15cm 
0,30 0,26 

 
2. Bilans energii cieplnej budynku  
 

 

Pozycja kWh/(rok) 

Qz 2655 

Qg 1351 

Qa 978 

Qsw 1492 

Qi 426 

Qh 3066 

 

Qz - straty energii ciep. przez przegrody zew i wew. 

Qg - straty energii cieplnej przez posadzki na grun. 

Qa - straty energii cieplnej na wentylację 

Qsw - zyski ciepła od nasłonecznienia 

Qi - bytowe zyski ciepła 

Qh - łączne zapotrzebowanie na energię  



 

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na CO [kWh/rok] 4984 

Sprawność układu CO w % 95 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na CO [kWh/rok] 5246,32 

Całkowite zyski ciepła [kWh/rok] 1918 

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię na CO 
[kWh/rok] 

3328,32 

 

3. Zapotrzebowanie energetyczne na przygotowanie CWU. 
 
 

Zapotrzebowanie na CWU [kWh/rok] 1000 

Sprawność układu CWU w % 85 

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię na CWU 
[kWh/rok] 

1176,47 

 
4.  Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzewanie, wentylacji i przegotowania ciepłej wody 
użytkowej oraz oświetlenia. 
 

EPHC+W+L = EPH+W + (10 + 60·55+90·Aw,e / Af) ·(1-0,2·A/Ve)· Af,c /Af  

[kWh//( m2·rok)] 

EPH+W = 55+90·A/Ve + EPW + EPL [kWh//( m2·rok)] 

EPW = 1,56·19,10·VCW·bt/a1 [kWh//( m2·rok)]  

EPL = 2,7·PN·t0/1000 [kWh//( m2·rok) 

 

Pomieszczenia  

Dopuszczalny wskaźnik 
zapotrzebowania na 

energię EP 

[kWh//( m2·rok)]  

Projektowany wskaźnik 
zapotrzebowania na 

energię EP 

[kWh//( m2·rok)] 

Spełnienie 
wymagań 

normowych 

Usługowo- 
handlowe 

496,81 426,03 
Warunek 
spełniony 



 

 

 

 
 
 

 
 
UWAGI KOŃCOWE 

 
1. Materiały budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadać 
odpowiednie świadectwa do stosowania w budownictwie . Roboty 
budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną  oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie .” (Dz.U. nr 75 z dn. 15 czerwca 2002r., poz. 690Z późn. zm.).  
 

2. Projekt budowlany zawiera wyłącznie informacje, ustalenia i 
rozstrzygnięcia, jakie są niezbędne do wydania pozwolenia na budowę. Dla 
potrzeb realizacji budynków niezbędne jest opracowanie dokumentacji 
wykonawczej, która stanowić będzie uszczegółowienie rozwiązań 
rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie budowlanym. Dokumentacja 
projektowa w fazie „PROJEKT BUDOWLANY”   nie wyczerpuje w całości 
zagadnień związanych z wykonawstwem i realizacją obiektu. W celu 
uzyskania takiej informacji należy wykonać „PROJEKT WYKONAWCZY”. 
 

3. Projektant nie wyklucza konieczności aktualizacji rozwiązań 
projektowych wynikających z odkrycia podczas robót budowlanych 
elementów konstrukcyjnych budynku, które należy wzmocnić, wymienić 
lub przyjąć odmienne rozwiązanie niż zaproponowane w projekcie. 
 
4. Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości należy bezwzględnie 
konsultować z projektantami. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian 
bez wiedzy i zgody projektantów 
 

  

Opracowała  
Mgr inż. arch. Anna Michno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY 

 
 

 1. PODSTAWOWA OPRACOWANIA 
 

Podstawą opracowania projektu jest: 
 zlecenie Inwestora; 
 projekt architektoniczny i instalacji branżowych; 

  
 
2.  ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO  

 
Zakresem opracowania jest projekt budowlany części konstrukcyjnej przebudowy i 
rozbudowy istniejącego kiosku handlowego „Okrąglak” w Lwówku Śląskim. 

3.  ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE 
 

Podstawowe elementy nośne jak podciągi, stropy obliczone zostały jako belki lub 
płyty ciągłe wolnopodparte. 
Fundamenty sprawdzano jako ruszt żelbetowy posadowiony na sprężystym podłożu.  
 
3.1 PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA 

 
Strop WPS rozstaw belek co 900mm 
         Obciążenie obliczen. 

Tynk 0,01m 0,9*0,01*19=0,171kN/mb     (γ=1,3)=0,22kN/mb 
Belka I160 0,176kN/mb       (γ=1,1)=0,193kN/mb 
Płyty WPS 1,07kN/mb       (γ=1,1)=1,18kN/mb  
Zasypka keramzytem 0,43kN/mb     (γ=1,3)=0,57kN/mb  
wylewka bet. 3cm+ obet. belek 0,864kN/mb    (γ=1,3)=1,12kN/mb  
wełna min. stropowa gr średnia 20cm 0,36kN/mb   (γ=1,3)=0,47kN/mb 

Papa podkł. + wierzch. krycia 0,09kN/mb    (γ=1,3)=0,12kN/mb 
obciążenie śniegiem 1,15kN/mb      (γ=1,5)=1,73kN/mb 

Strop żelbetowy i podciągi  
 
żelbet 24kN/m3       (γ=1,1)=26,4kN/ m3 
wełna min. stropowa gr średnia 20cm 0,40kN/m2   (γ=1,3)=0,52kN/ m2 

Papa podkł. + wierzch. krycia 0,1kN/mb    (γ=1,3)=0,13kN/ m2 
obciążenie śniegiem 1,28kN/mb      (γ=1,5)=1,92kN/ m2 
 

 
4.  OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

 
4.1  Układ konstrukcyjny budynku stanowią: 
 
-ławy i stopy fundamentowe żelbetowe (część rozbudowywana); 



 

 

-ściany fundamentowe z bloczków M6;  
-stopa fundamentowa żelbetowa wraz z słupem żelbetowym;  
-ściany nośne w układzie mieszanym spięte na wysokości stropu wieńcem 
żelbetowym; 

-podciąd monolityczny, żelbetowy 
-strop  monolityczny żelbetowy grubości 12cm; 
-strop układany stalo-ceramiczny (typu WPS); 

 
 

4.2  Kategoria geotechniczna obiektu 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
09 98.(Dz.U. Nr 126, poz 839) warunki gruntowe zalicza się do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 
 

4.3  Fundamenty 

 
Ławy wysokości 30 cm szerokość 50 zbrojone są podłużnie prętami 4 Ø 12,  stal 
34GS. Strzemiona z   Ø 6 co 20 cm ze stali St0S. Beton C16/20. 

Stopa fundamentowa 50x50x40cm , zbrojona siatką Ø 12 co 10 cm, stal 34GS. 
Strzemiona w trzonie każdego słupa z prętów Ø 8 co 25 cm. Beton B25 MPa.  
Projektuje się posadowienie ław i stóp na jednym poziomie – posadowienie na 

głębokości -150 cm poniżej poziomu istniejącej posadzki w kiosku  
 
Podkładem jest warstwa chudego betonu gr. 10 cm. Wszystkie powierzchnie boczne 
ław należy izolować lepikiem asfaltowym (Dysperbit do stosowania na zimno).  
 
4.4  Ściany zewnętrzne i działowe 

   

Ściany fundamentowe  gr. 24 cm, wykonane z bloczków betonowych klasy B20 
MPa na zaprawie cementowej marki 8,0. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa 
wykonana zgodnie z dokumentacją graficzną.  
Ściany zewnętrzne grubości 24 cm murowane/klejone z bloczka silikatowego 
niedrążonego. 
Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa wykonana zgodnie z dokumentacją graficzną.  
Ściany działowe grubości 12 cm murowane/klejone z bloczka silikatowego 
niedrążonego. 
 

4.5  Stopa fundamentow i słup żelbetowy. 
 
Jako podparcie podciągu nad wejściem do toalety automatycznej, przewidziano 
wykonanie słupa żelbetowego, okrągłego Ø30cm zbojonego podłużnie prętami 
6xØ12, stal 34GS i strzemionami Ø6 co 15cm ze stali St0S. Słup został podparty 
stopą fundamentową 50x50x40cm. Przewidziano monolityczne połącznie słupa ze 
stopą. Część zanjdującą się poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo przez wykonanie  izolacji 2xDysperbit. 
 
 



 

 

4.6  Nadproża, podciąg, wieniec stropu. 
 
Nadproża typowe z belek typu L19 oparte po 20 cm na ścianie z każdej strony.  
Podciąg nad wejściem do toalety automatycznej należy wykonać z betonu 16/20 

zbrojonego podłużnie prętami 2xØ12 dołem i 2xØ14 góra, stal 34GS. Strzemiona dla 
podciągu Ø6- rozmieszczenie zgodne z częścią graficzną dokumentacji.  
Wieniec na części istniejącej wysokości 40cm (gr. łączna ze stropem monolitycznym) 
zbrojony podłużnie prętami 4xØ12, stal 34GS. Strzemiona  Ø6 co25cm ze stali St0S. 
Wieniec i podciąg należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu. 
Wieniec, nadproża L19 i podciąg należy ocieplić zgodnie z dokumentacją graficzną.  
 
4.7  Strop nad parterem 
 

Strop żelbetowy zaprojektowano strop w grubości 12 cm, monolityczne wykonany z 
betonu C16/20. Oparcie na ścianach istniejącego kiosku poprzez wieńce żelbetowe
zgodnie z częścią graficzną opracownia. 
Nad pomieszczeniem, w którym będzie zainstalowana toaleta auromatyczna 

przewidziano strop układny typu WPS. Belki stalowe należy układać na warstwie 
betonu C16/20 o grubości nie mniejszej niż 8cm. Belki stropu należy po ułożeniu płyt 
obetonować betonem C16/20 co wysokości górnej półki. Wolną przestrzeń pomierzy 
belkami należy wypełnić wyłącznie keramzytem lub innym materiałem o zbliżonej 
masie objętościowej. Nie dopuszcza się wypełnianie gruzem, żwirem będź 
jakimkolwiek innym materiałem.  
Strop części istniejącej należy oddzielonić od stropu części dobudowanej dylatacją ze 
styropianu gr. 2cm. Każdą część stropu należy wykonywać w jednej fazie 
betonowaniu. Strop nad częścią dobudowaną należy wykonać w całośći po 

zamontowaniu toalety autromatycznej w pomieszczeniu 1/4 i ułożeniu stropu WPS.  
Zbrojenie stropu monolitycznego stanowią siatki Ø10 co 20cm ze stali 34GS. 
 

5. Uwagi wykonawcze
 
W związku z koniecznościa montażu gotowej toalety automatycznej w wybudowanym 
pomieszczeniu przewidziano wykonanie stropu układanego typu WPS. Po wykonaniu 
ścian nośnych w pomieszczeniu 1/4 dostarczona na budowę toaleta zostanie 
ustawiona w pomieszczeniu (na potrzeby projektowe przyjęto rozwiązania oferowane 
przez firmę Budotechnia z Pilchowic k. Gliwic), a następnie należy ułożyć strop WPS. 
 
UWAGA! 
1. Poziom obniżenia posadzki w pomiedzczeniu 1/4 należy przyjąć 
zgodnie z wymogami producenta toalety automatycznej. Po ustawieniu 
toalety poziom posadzki w jej wnętrzu powinien być na wysokości terenu 
utwardzonego przed wejściem do toalety. 
2. Całość fundamentów należy posadowić na jednej wysokości (ok. -
1,50m  poniżej posadzki w części gotowej) 
3. W wykonanym przejściu pomiędzy częścią isniejącą i dobudowaną 
należy wykonać obniżony wienieć (dostosowanie wysokości otworu do 
montażu drzwi) zgodnie z dokumentacja graficzną. 

(na potrzeby projektowe przyjęto rozwiązania oferowane 
przez firmę Budotechnia z Pilchowic k. Gliwic), a następnie należy ułożyć strop WPS.



 

 

4. W pomieszczeniach 1/2 i 1/3 należy podnieść poziom posadzki przez 
wykonanie 18cm warstwy betonu wyrównawczego z „chudego betonu” na 
wykonanej betonowej płycie nośnej. Nie dopuszcza się zasypywanie tej 
przestrzeni gruzem bądzi innymi odpadami z budowy. 
 
Technologia robót 
 

- Warunki techniczne prowadzenia robót betonowych i żelbetowych określa norma 
PN-63/B-06251, gdzie ujęte są warunki wykonania oraz sposoby pielęgnacji 
betonu.  

 

- Przed wykonaniem betonowania stropu należy wykonać wszystkie przejścia 
instalacyjne zgodnie z lokalizacją ujętą w projekcie architektonicznym. 

 

- Przed zabetonowaniem elementów konstrukcji (strop), poprawność wykonania 
zbrojenia powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

 Opracował: 
Mgr Inż. Andrzej Kuczkowski 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

ROZWIĄZANIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO 

 
1. INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE 

Instalacja kanalizacji sanitatnej 

Wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV o Dn160 wpiętą do istniejącej 
kanalizacji miejskiej Dn300. Przy budynku, w miejscu wskazanych na PZD 

umiejscowić studnię kanalizacyjną Dn100, z której wprowadzić przyłącze do części 
rozbudowanej. Rzędne studni i wpięcia w kanalizację miejską podano na części 
graficznej dokumentacji projektowej.  

 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych – 
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową. Trasa, układki i spadek (śred. 5%) 

zostały podane na dokumentacji graficznej. Przejścia przez ściany fundamentowe 
zrealizować w rurze osłonowej o średnicy ø250mm. Przestrzeń pomiędzy rurą PCV, a 
rurą osłonową wypełnić materiałem izolacyjnym, który jest obojętny dla materiału, z 
którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna i rura osłonowa. Rury montować 
zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta systemu. 
Przewidziano także montaż studni kanalizacji sanitarnej średnicy 1000mm. Montaż 
studni należy wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcja montażu dostarczoną przez 
producenta systemu. 
 
Przyłącze wodociągowe 

Wykonać przyłącze wodociągowe z rur PEHD100 o średnicy Dn40 i wpiąc się do 
isniejącej, miejskiej instalacji wodociągowej WA125. Bezpośredni przy części 
rozbudowanej, w miejscu wskazanym na PZD, należy miejscowić studnię 
wodomierzową przewidziano do montażu dwóch wodomirzy. Przyłącze wody należy 
prowadzić na głęgokości nie mniejszej niż 170cm ppt. Przyłącza wodociągowe dla 
części usługowej Kiosk „Okrąglak” i toalety automatycznej należy wyprowadzić ze 
studni wodomierzowej i doprowadzić do pomieszczeń zgodnie z dokumentacją 
graficzną. W pomieszczeniu toalety (pom. 1/3) przyłącze doprowadzić do skrzyni 
rozdzielaczowej i zakończyć zaworem kulowym. 
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej 

Wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCV Dn110. Przy budynku, w miejscu 
wskazanyn na PZD należy zamontować studnię rewizyjną DN425. Wykonaną 
instalację należy wpiąc z istniejącej, miejskiej kanalizacji deszczowej. Przebieg i 
spadek kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z dokumentacja graficzną.  
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wodociągi i Kanalizacja; 

59-600 Lwówek Śląski z dnia 25.01.2013r. 
 

 

 



 

 

2. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 

 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne doudowane do 
istniejącego kiosku. 
 
1.1 Wentylacja  

 
Wykonać wentylację pomieszczenia sanitarnego (pom. 1/3) z kanałów prostokątnych 

prowadzonych w ścianie nośniej, isniejącej, zgodnie z dokumentacja graficzną. 
Instalację wykonać zgodnie z PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”. W drzwiach do przedsionków i 
toalet należy wykonać otwory wentylacyjne o łącznym przekroju czynnym min. 
220cm2. Wydajność wentylatora w pomieszczeniu z wentylacją mechaniczną: 

 toaleta -  30m3/h uruchamiane włącznik oświetlenia z podtrzymaniem 
działania przez 30min. 

 
Kanały wentylacyjne wyprowadzić 50cm powyżej powierzchni dachu i wyposażyć w 
nasady kominowe kanałów wentylacyjnych  
    

 

1.3. Instalacja wod.-kan. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne doudowane do istniejącego kiosku. 
 
Wykonać instalacje zgodnie z dokumentacją graficzną. Wewnętrzna instalacja wodna 

została zaprojektowana z rur PEX. Dopuszczalne ciśnienie robocze  w instalacji 
wodociągowej wynosi 6bar (maksymalne ciśnienie dla rur 10bar).  
Woda zimna ze skrzynki rozdzielaczowej będzie doprowadzona do umywalelki, miski 

ustępowej i zaworu czerpalnego. 

Do przygotowywania ciepłej wody użytkowej zostanie wykorzystany nadumywalkowy 

podrzewacz wody o pojemności 5l i maksymalnej mocy 1500W. Przewody instalacji 

wodociągowej zimnej należy zaizolować pianką polietylenową typu Termaflex o 
grubości 9mm Przewody instalacje układać w posadzkach i bruzdach wykutych w 
ścianach. W bruzdach ściennych przewody izolować pianką przystosowaną do 
układania na zaprawie cem-wap. Na podejściach do przyborów zamontować zawory 
odcinające. Armatura, elementy podparć, podwieszeń powinny być fabryczne 
zabezpieczone przed korozją. Instalacje wody zimnej z tworzywa u nie wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego.  

  

Wewnętrzna  instalacja kanalizacyjna charakteryzująca  się grawitacyjnym spływem 
ścieków i została zaprojektowana z tworzywa sztucznego. Projektowana kanalizacja 

sanitarna ma za zadanie odprowadzenie ścieków sanitarnych z urządzeń 



 

 

zamontowanych w pomieszczeniu toalety (pom. 1/3). Ścieki odprowadzane będą z 
projektowanej instalacji kanalizacji ściekowej. Podejścia do przyborów będą 
wykonane z rur PVC łączonych na uszczelkę np. produkcji Wavin. W pomieszczeniu 

toalety wykonać pion kanalizacyjny Dn110, zakończony wywiewką kanalizacyjną 
wyprowadzoną 0,5m ponad połać dachową. Przewody poziome kanalizacyjne należy 
układać z  zachowaniem minimalnego spadku dla danej średnicy , zgodnie z 
wymaganiami określonymi w normie PN-92/01707 „instalacje kanalizacyjne” – 

przyjęto spadek dla całej instalacji równy 5%. Wszystkie podejścia będą 
zasyfonowane. Przewody kanalizacyjne układać w poziomie posadzki na zagęszczonej 
podsypce piankowej o grubości min. 10cm. 
 

 

 

W pomieszczeniu toalety (pom. 1/3) przewidziano montaż następującej armatury: 
 

 toalety typu „Kompakt”   1szt. 

 umywalka     1szt. 

 zawór czerpalny wody   1szt. 

 

Obliczenia  

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 suma przepływu wynosi: 
1 x umywalka   0,14 l/s 
1 x toaleta    0,13 l/s 

1 x zawór czerpania wody  0,07 l/s 
Ogółem 0,34 l/s 
ze wzoru q=0,682 x qn

0,45 – 0,14 q=0,28l/s (1,02 m³/h) 
 
Dobrano wodomierz skrzydełkowy o przepływie nominalnym qn = 1m3/h i średnicy 
przyłączy DN15. 
 

Uwagi montażowe i wytyczne instalacyjne 

 

Podczas wykonana instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjne  w 
pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się wykonanie następujących prac 
montażowych: 
− wykuć bruzdy ścienne dla rur rozprowadzających i pod podejścia do armatury przy 
przyborach sanitarnych, 

− zamontować przewody wodociągowe zgodnie z instrukcją montażu producenta i 
dokumentacja graficzną, 
− zamontować podejść do armatury sanitarnej, 
− przewody zimnej wody zaizolować otuliną z pianki polietylenowej Thermaflex lub 
równorzędna o grubości min. 9 mm, 



 

 

− zamontować armaturę czerpalną i przewodową, 
− przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w rurach osłonowych i 
uszczelnić materiałem uszczelniającym niepowodującym uszkodzeń materiału, z 
którego wykonano instalację, 
− należy zapewnić możliwość samokompensacji przewodów, 
− wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe, m.in. próbę ciśnieniową, 
 

Prace montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C, zgodnie z 

dokumentacja techniczną. Wszystkie przewody wielowarstwowe typu ALU-PEX 

prowadzić w bruzdach ściennych. Próby szczelności instalacji wykonać przy 
temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej 5ºC, przed zakryciem bruzd i 
kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Należy wykonać próbę ciśnieniową 
wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie 
próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego ciśnienia roboczego. 
Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 
minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 
0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, 
należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym 

czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej 
niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę 
końcową (impulsową). W próbie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, 
wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami 
próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym 
miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. W przypadku wystąpienia 
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności, należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. Po przeprowadzeniu płukania i po wykonaniu 
z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej można zakryć bruzdy. Zastosowane 
urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat zgodności z PN lub 
zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na 
stosowanie w budownictwie. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z 
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom 
II, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych.  
 

 

Pomieszczenie 1/4 dla montażu toalety automatycznej  
 
1.1 Wentylacja  

 

Wentylację mechaniczną z gotowej toalety automatycznej należy wyprowadzić 50cm 
powyżej połaci dachowej i zakończyć nasadą kominową dla kominów wentylacyjnych 



 

 

1.2. Instalacja wod.-kan. 

 

Wykonać podejścia do wpięcie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zgodnie z 

dokumentacją graficzną. Pion wentylacyjny kanalizacji sanitarnej z toalety 

automatycznej wyprowadzić 50cm powyżej połaci dachowej i zakończyć nasadą 
kominową dla kominów wentylacyjnych.  

 

UWAGA!! 

Ponieważ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nie ma 
możliwości dokładnego określenia miejsc przyłączy należy je uściślić po 
wyborze dostawcy toalety automatycznej.  

 

Przewidziano następujące przyłącza zlokalizowane w pomieszczeniu 1/4: 
 kanalizacja sanitarna Dn 160; 

 Instalacja wodociągowa DN40 z rur PEHD100 zakończona zaworem kulowym; 

 
Dobrano wodomierz skrzydełkowy dla przepływu 3,5m3/h o średnicy przyłączy DN25. 
 

 

 

 

Opracował: 
Mgr inż. Ryszard Myndyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Dane ogólne 

Przewidziano wykoanie nowej instalacji elektrycznej w isniejącym kiosku handlowym 
„Okrąglak” oraz wykoanie isntalacji elekrycznej w części dobudowanej. W 
pomieszczeniu 1/4 należy jedynie dociągnąć przewód zasilający i zakończyć go 
zaciskami prądowymi służącymi do podłączenia toalety automatycznej.  
 

2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
 

2.1 Materiały wyjściowe 

 Projekt architektoniczno-budowlany 
 Projekt – opis techniczny 

Normy i przepisy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. 
Nr 106 poz. 1126, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718) 

2. PN-84/E 02033 Polska Norma Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460; Dz. U. z 1995 r., Nr 102, poz. 507) 

4. PN-IEC 60364 Polskie Normy: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
5. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – 

Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, Dz.U. z 2003 r. Nr 52 Poz. 452) 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 

1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz. U. z 1999 r., Nr 44, 
poz. 434; Dz. U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214)  

Zakres opracowania 

 Wykonanie rozdzielnicy RU 
 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
 Instalacja przyłącznieniowa dla toalety atutomatycznej

2.2. OPIS TECHNICZNY 

2.2.1. ZASILANIE BUDYNKU 

Zasilanie obiektu z istniejącego złącza kablowego – przewiduje się wykonanie nowej 
WLZ od złącza do obiektu (kabel YKY 5x16 ułożony w rurze typu Arot Dn50 wraz z 
ułożeniem bednarki 4x30mm). Kabel doprowadzić do podwójnej skrzynki licznikowej 
SL-2 i wykonać rodział instalacji na dwa obwody – przyłącze prefabrykowanej toalety 
automatycznej oraz istniejącego pomieszczenia usługowego tzw „Okrąglaka” Prace 
wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/026269/2013/O01R02 z dnia 
16.04.2013r. 

2.2.2. SKRZYNKA LICZNIKOWA SL-2 

Przewidziano montaż skrzynki licznikowej SL-2 w elewacji budynku. Do zabudowy 

należy wykorzystać skrzynkę przewidzianą na dwa zestwy pomiarowe. Zgodnie z 



 

 

warunkami przyłączenia należy zastosować wyłącznik instalacyjny, nadmiarowo-

prądowy, o prądzie znamionowym 32A, jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe. 
W szafce należy zamontować dwa zestawy pomiarowo-rozliczeniowe na napięcie 
400V, w układzie bezpośrednim, z indywidulanymi zabepieczeniami przelicznikowymi 
o wartościach 20A (układ pomiarowy nr 1) i 10A (układ pomiaryowy nr 2). 

2.2.3. ROZDZIELNICA RU 

Zaprojektowano wykonanie nowej rozdzielnicy RU znajdującej się wewnątrz kiosku 
„Okrąglak”, w miejscu obecnego przyłącza elektrycznego. W rozdzielnicy należy 
zamontować wyłącznik główny WG. Rozdzielnicę należy wykonać jako wbudowaną w 
ścianę, z możliwością zamknięcia jej na klucz. Będzie ona zasilała istniejące 
pomieszczenie handlowe oraz dobudowaną część higieniczno-sanitarną. 

 

2.2.4. PODŁĄCZNIE TOALETY AUTOMATYCZNEJ 

Z układu pomiarowego nr 1 należy wyprowadzić przewód 5x10mm2 i doprowadzić do 
pomieszczenia 1/4, zakańczając go zaciskami prądowymi do podłączenia toalety 
automatycznej. 

Ponieważ na etapie projektowania nie ma możliwości określenia dokładnego 
położenia skrzynki przyłączeniowej dla toalety, należ umiejscowić ją zgoodne z 
dokumentacją projektową i przewidzieć zapas długości przewodu przyłączającego nie 
mniej niż 2mb. Przewód od skrzynki licznikowej do skrzynki z zaciskami prądowymi 

prowadzić w rurce osłonowej, podtynkowo. 

2.2.5 PROWADZENIE PRZEWODÓW 

Instalacje elektryczne zaprojektowano jako podtynkowe.  

2.2.6. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA  

Instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach projektowana jest jako podtynkowa 
przewodami YDY 3x1,5mm2. Do oświetlenia w części higieniczno-sanitarnej (pom. 
1/2 i 1/3) należy stosować osprzęt o stopniu ochorony IP44 – plafony lub lamy 

sufitowej IP44 2x11W. Dodatkowo w pomieszczeniu toalety przewidziano montaż 
wentylatora łazienkowego o wydajności 30m3/h, uruchamianego wraz z oświetleniem 
i posiadającego funkcję podtrzymania pracy przez czas nie krótszy niż 30min. 

W pomieszczeniu handlowym przewidziano wykonanie 3 lamp rastrowych, 
natynkowych typu T8 4x18W. 
 

2.2.7. INSTALACJA GNIAZ WTYKOWYCH 

Przewiduje się wykonanie dwóch obwodów gniazd wtykowych, z czego jeden będzie 
wykorzystywany wyłacznie do podłączenie ogrzewania elektrycznego. 
Zaprojektowano cztery grzejniki elektrzyczne o łącznej mocy 2000W. W 
pomieszczeniu handlowym (pom. 1/1) należy zamontować dwa grzejniki elektryczne 



 

 

po 800W każdy. W pomieszczenie przedsionka (pom. 1/2) i toalety (pom. 1/3) należy 
wyposażyć w grzejniki o mocy 200W każdy. 

2.2.8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Instalacja spełnia wymogi ochrony przeciwporażeniowej. Jako środek dodatkowej 
ochrony przed porażeniem elektrycznym projektuje się szybkie wyłączenie.  

Przewody neutralne oraz ochronne na całej długości powinny różnić się od 
przewodów fazowych kolorem oplotu, lub izolacji (przewód neutralny - niebieski, 

przewód ochronny - żółtozielony) tak w instalacji zasilającej jak i również w instalacji 
odbiorczej oświetleniowej. Przewód ochronny w całej instalacji nie może posiadać 
żadnych zabezpieczeń ani wyłączników. Przy wykonaniu szybkiego wyłączenia 
wszystkie części metalowe urządzeń elektrycznych należy połączyć metalicznie z 
przewodem ochronnym. Wszystkie połączenia przewodu neutralnego N i ochronnego 
PE wykonać w sposób zapewniający pewność styku.  

2.2.9. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

W celu wyeliminowania możliwości wystąpienia różnicy potencjałów 
(przekraczających bezpieczne wartości napięcia dotykowego) między 
umiejscowionymi na stałe przewodami metalowymi, projektuje się instalację 
wyrównawczą (podłączoną do uziemionej, głównej szyny wyrównawczej w 
rozdzielnicy RU).  

2.2.10. INSTALACJA ODGROMOWA 

Nie przewiduje się wykonywania instalacji odgromowej na obiekcie 

 

2.3.UWAGI KOŃCOWE 

Instalacje elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

do kierowania pracami w zakresie instalacji elektrycznych. Po zakończeniu wykonać 
pomiary kontrolne w pełnym zakresie ze szczególną starannością przy pomiarach 
ochrony przeciwporażeniowej.  

2.3.1 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie nie sporządza się. Żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w 
art. 21a ust. 2 (a więc np. prowadzonych pod ziemią lub w tunelach, wymagających 
użycia materiałów wybuchowych itp.) nie będą wykonywane. Przewidywane roboty 
budowlane mają trwać krócej niż 30 dni roboczych i jednocześnie nie będzie przy 
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 
robót nie będzie przekraczać 500 osobodni. 



 

 

2.4.ZESTAWIENIE 

 

Lp Urządzenie Ilość Miejsce montażu 

1.  Szafka licznikowa SL-2 (podwójna) 1szt. Elewacja budynku 

2. Licznik elektryczny 400V 2szt. Szafka licznikowa SL-2 

3. 
Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 
32A Główny 

1szt. Szafka licznikowa SL-2 

4. 
Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 
20A – obwód do podłączenia toalety autom. 

1szt. Szafka licznikowa SL-2 

5. 
Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy 
10A – część usługowa kiosk „Okrąglak” 

1szt. Szafka licznikowa SL-2 

6. 
Skrzynka rodzielcza IP54 
wym. ok. 280x280mm– zaciski prądowe dla 
podłącznia toalety automatycznej 

1szt. Pom. 1/4 

7. Rozdzielnica podtynkowa RU 1szt. Pom. 1/1 

8. Wyłącznik główny (Rozłącznik) 1szt 
Pom. 1/1 

Rozdzielnica RU 

9. Wyłącznik różnicowo-prądowy  1szt. 
Pom. 1/1 

Rozdzielnica RU 

10. Wyłacznik nadmiarowo-prądowy B10A 2szt. 
Pom. 1/1 

Rozdzielnica RU 

11. Wyłacznik nadmiarowo-prądowy B6A 1szt. 
Pom. 1/1 

Rozdzielnica RU 

12. Lampa rastrowa Typ T8 4x18W natynkowa 3szt. Pom. 1/1 

13. Łącznik jednobiegunowy 1szt. Pom. 1/1 

14. Gniazda wtykowe 4szt. Pom. 1/1 

15. Grzejnik elektryczny 800W 2szt. Pom. 1/1 

16. Plafon/lampa sufitowa IP44 2x11W 1szt. Pom. 1/2 

17. Gniazda wtykowe 2szt. Pom. 1/2 

18. Grzejnik elektryczny 200W 1szt. Pom. 1/2 

19. Plafon/lampa sufitowa IP44 2x11W 1szt. Pom. 1/3 

20. 
Wentylator łazienkowy o wydajności 
min. 30m3/h z podtrzymaniem działania 

1szt. Pom. 1/3 

21. Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 2szt. Pom. 1/3 

22. Grzejnik elektryczny 200W 1szt. Pom. 1/3 

23. Podgrzewac nadumywalkowy CWU1500W 1szt. Pom. 1/3 

 

 



 

 

V. INFORMACJA BIOS 
 

 

1. DANE INWESTYCJI 

Nazwa obiektu: Rozbudowa Kiosku „Okrąglaka” o pomieszczenie gospodarcze 
wraz z infrastrukturą techniczą 

Nazwa obiektu: Plac Wolności, Lwówek Śląski 
 
Inwestor:  Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

Aleja Wojska Polskiego 25A; Lwówek Śląski  

 
2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia dla projektowanej rozbudowy kiosku handlowego „Okrąglak” w 
Lwówku Śląskim. 
Projektowana rozbudowa obejmuje remont insteniejącego pomiszczenie, dobudowę 
do niego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz budowę pomieszczenie do 
montażu toalety automatycznej. 
 
3. Kolejność realizacji poszczególnych robót 
 

Nie przewiduje się etapowania planowanej inwestycji. Obiekt stanowić będzie jedno 
zadanie inwestycyjne. Zakładana kolejność robót: 
 

 przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie węzła 
betoniarskiego, ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placów składowych 
materiałów masowych, podręcznych magazynów budowy (wewnątrz 
istniejącej kondygnacji przyziemnej) 

 rozebranie części budynku (istniejący stropodach, wykonanie otworu 
drzwiowego pomiedzy częścią istniejącą a projektowaną); 

wykonanie prac budowlanych zgodnie z dokumentacją;
 wykonanie instalacji wg projektów branżowych. 
 likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Cały teren działki zabudowany jest ciągami kamienic i budynkiem ratusza. Wykonane 
są sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu przebiegające w granicach lub 
bezpośrednim sąsiedztwie działki: 
 

 kanalizacja sanitarna i deszczowa 
 sieć wodociągowa
 sieć energetyczna NN 
 sieć gazowa 

 sieć telefoniczna 



 

 

 

 
5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
W ramach inwestycji nie przewiduje się elementów zagospodarowania terenu, które 
stwarzać by mogły szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 
6. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 
 

Przewiduje się prowadzenie następujących rodzajów robót, które stwarzają wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
 

 Wykonanie robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
3,0m. Dotyczy to zwłaszcza następujących prac:  

 roboty murowe przy wznoszeniu budynku, betonowe na ścianach 
zewnętrznych;  

 roboty dachowe ( konstrukcja stropodachy i pokrycie ); 
 roboty elewacyjne. 

 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej; 

 Roboty budowlane wykonywane na wysokości, na rusztowaniach; 
 Roboty zbrojarskie, gięcie zbrojenia, szalowanie wieńców, układanie i 

zalewanie stropu; 

 Montaż toalety automatycznej w wykonanym pomieszczeniu 
 Roboty budowlane związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych i 

elektrycznych; 
 
7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

 Do prowadzenia prac budowlanych zatrudnić wyłącznie pracowników, 
posiadających wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzać właściwe służby BHP. 
Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika. 

 Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, należy 
przeprowadzić szkolenie stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń 
występujących przy wykonywaniu konkretnych robót. Obowiązek zapewnienia 
szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 

 

 

 

 



 

 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 

 

 Przewidywane roboty trwać będą dłużej niż 30 dni roboczych. Praco-chłonność 
planowanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. W związku z powyższym 
zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 
z 2000r, z późniejszymi zmianami ) należy sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

 Plac budowy należy odgrodzić, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 
 W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, 

zawierającą między innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego 
inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy. 

 Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną 
komunikację, szybką ewakuację oraz dojazd służb ratunkowych.  

 Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w 
sytuacjach zagrożeń i wypadkach.  

 Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki 
ochrony osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników 
zobowiązuje się do stosowania tych środków. 

 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r, poz. 

1126), obowiązek sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy.  

 
 

Opracowała  
Mgr inż. arch. Anna Michno 
 
 

 
 
 

 

 

 


