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Dokumenty formalno-prawne



OŚWIADCZENIE

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

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany pod nazwą:

„Remont  istniejącego pomieszczenia mieszkalnego w Białej przy ul. Wałowej 3”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA



Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Katarzyna Żurawiecka- Kaszoid

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 02/OPOKK/2017,
jest wpisana na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: OP-0241.

Członek czynny od: 19-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-01-2019 r.  Opole.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

OP-0241-BC58-E533-358E-E541

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Pan FRANCISZEK CZERWIŃSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0012/18

adres zamieszkania ul. WAŁOWA 8, 48-210 BIAŁA

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-CYG-13A-69H *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2019.02.05 10:51:34 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska









Część opisowa



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego pomieszczenia mieszkalnego w Białej przy

ul. Wałowej 3, mieszkanie nr.4. Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo.

Inwestor: Gmina Biała, 48-210 Biała, ul. Rynek 10

Lokalizacja: działka nr 1308; 48-210 Biała, ul. Wałowa 3, mieszkanie nr.4

Obszar oddziaływania: dz. nr 1308 (objęta opracowaniem).  

Przedmiotem opracowania jest remont lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej

60,71m2 składającego  się  z  dwóch  pokoi,  kuchni,  przedpokoju  i  łazienki  z  WC.  Lokal  objęty

opracowaniem  znajduje  się  na  I  piętrze  w  budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym  przy  ulicy

Wałowej nr 3 w Białej,  kod pocztowy 48-210 Biała,  powiat prudnicki,  woj.  opolskie.  Budynek

położony jest w obrębie gminy Biała na działce ewidencyjnej o nr 1308.

Mieszkanie  objęte  opracowaniem  oraz  jego  oddziaływanie  na  sąsiednie  mieszkania  nie

wyróżnia się i nie stanowi ograniczenia w użytkowaniu istniejących mieszkań.

Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem:

1. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r

Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630. 

2. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania Dz. U.2015.0.1422; zm .: Dz. U. 2017.poz.

2285

3. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722,

2161, 2533, z 2019 r. poz. 42, 412, 452.

Analiza możliwości obszaru oddziaływania obiektu na działki sąsiednie wynikająca z ogólnych

przepisów techniczno - budowlanych. 

Nr działki

sąsiedniej

Podstawa formalno-prawna Uwagi

1298 Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 - ustawa o drogach

publicznych

Działka drogowa.

Odległość  mieszkania  objętego

przebudową  do  granicy  działki

wynosi 0,30m

1310 Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 - rozporządzenie

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka częściowo zabudowana.

Odległość  mieszkania  objętego

przebudową  do  granicy  działki

wynosi 4,20m

1297/6 Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 - rozporządzenie

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka niezbudowana.

Odległość  mieszkania  objętego

przebudową  do  granicy  działki

wynosi 5,20m



1307 Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 - rozporządzenie

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka niezabudowana.

Odległość  mieszkania  objętego

przebudową  do  granicy  działki

wynosi 0,30m

Wnioski:  Ogólne  przepisy  techniczno  -  budowlane  zostają  spełnione,  obszar  oddziaływania

inwestycji zawiera się  w granicach działki nr  1308.

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim
zmian,  w tym adaptacji  i  rozbiórek w zakresie  niezbędnym do uzupełnienia części  rysunkowej
projektu zagospodarowania działki lub terenu.
Opracowanie obejmuje zabudowaną działkę nr 1308 o powierzchni łącznej 310 m².
Na działce nr 1308 są zlokalizowane:
- budynek mieszkalny wielorodzinny (m2),
- niezbędna do funkcjonowania budynku infrastruktura techniczna, a mianowicie:

przyłącze wod-kan
przyłącze energii elektrycznej,
stanowisko na pojemniki na odpady stałe,

- teren utwardzony,
- teren zielony.

Inwestycja nie przewiduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

1.3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu , w tym urządzenia budowlane związane z 
obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym 
zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Biała,  działka nr
1308 jest przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.

Inwestycja  polega  na  przebudowie  istniejącego  pomieszczenia  mieszkalnego  zatem  nie
ingeruje się w żaden sposób na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Lokalizację mieszkania
objętego opracowaniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (lokalizację obiektu na działce)
przedstawia projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500.

Odprowadzenie ścieków na dotychczasowych zasadach. Odprowadzenie wody deszczowej
na  dotychczasowych zasadach.  Wywóz  śmieci  jak  dotychczas  z  istniejącego  stanowiska  na
pojemniki na odpady stałe. Wskaźnik intensywności zabudowy nie ulega zmianie. Powierzchnia
biologicznie  czynna  nie  ulega  zmianie.  Działka  nr  1308  jest  uzbrojona  w  przyłącze  wodne  i
przyłącze elektroenergetyczne bez zmian. Budynek zaliczany jest do kategorii niepalnych.

1.4.  Zestawienie  powierzchni  poszczególnych  części  zagospodarowania  działki  budowlanej  lub
terenu,  jak  powierzchnia  zabudowy  projektowanych  i  adoptowanych  obiektów  budowlanych,
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu
niezbędnych  do  sprawdzania  zgodności  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  lub  decyzją  o  warunkach  zabudowy i  zagospodarowania  terenu,  jeżeli  jest  ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Powierzchnia całkowita działki nr 1308:           310 m² (100%).
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie ulega zmianie:
- przed remontem 230m²



- po p remontem 230 m²
Kubatura budynku istniejącego (brutto):

- przed remontem bez zmian

- po remontem bez zmian

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia mieszkalnego  objęta opracowaniem ulega zmianie:

- przed remontem 60,71 m²,
- po remoncie 60,71 m2 .
Wysokości budynku przed i po przebudowie:

- kalenica (główna)  bez zmian

- okap  bez zmian

Kąt nachylenia połaci głównych przed i po rozbudowie: bez zmian

Długość budynku: 

- przed remontem 14,20 m

- po remontem 14,20 m

Szerokość budynku:

- przed remontem  16,20 m

- po remontem  16,20 m

Powierzchnie utwardzone przed i po przebudowie: - bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń) przed i po przebudowie -bez zmian 

1.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji przeznaczony jest do zabudowy mieszkaniowo- usługowej (UM).
Obiekt objęty opracowaniem (elewacje budynku) nie są wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 360/58 z dnia 01-06-1958.

1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Teren inwestycji nie leży na szkodach górniczych, eksploatacja górnicza nie występuje.

1.7.  Informacje  i  dane  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla
środowiska oraz higieny i  zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i  ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.  
Nie zmienia się  stanu wody w gruncie,  a  zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej  się na jego
terenie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także
nie  odprowadza  się  wód  i  ścieków  na  grunty  sąsiednie.  Inwestycja  nie  należy  do  kategorii
mogących  pogorszyć  stan  środowiska.  Uciążliwość  w  zakresie  emisji  hałasu,  wibracji,
zanieczyszczeń  powietrza  atmosferycznego,  substancji  zapachowych,  niejonizującego
promieniowania  elektromagnetycznego oraz  zanieczyszczeń  gruntu  i  wód nie  występuje.  Wody
opadowe  odprowadzane  na  teren  nieutwardzony  działki  nr  1951308  oraz  do  istniejącej  KD.
Informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia załączono do projektu.

1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki,  charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robót budowlanych.
Inwestycja  jest  prosta,  nie  należy  do  skomplikowanych  obiektów.  Lokalizacja  obiektu  zgodnie
z miejscowym planem na działce nr 1308.

 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

/ Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/

1.  Zakres  robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego - przebudowa istniejącego pomieszczenia

mieszkalnego :

-  wymiana  istniejącej  stolarki  drewnianej  okiennej  i  drzwiowej  na  aluminiową  wg  
obowiązujących przepisów
-  rozebranie  istniejącej  warstwy  wykończeniowej  oraz  częściowo  podłogi  z  desek-  
rozebranie wykładziny, oczyszczenie istniejącej podłogi drewnianej oraz częściowa naprawa
łącznie z wymianą popękanych desek oraz ułożenie nowej wykładziny.
- usunięcie istniejących progów przy drzwiach wewnętrznych pomiędzy pokojami poprzez 
wyprofilowanie posadzki 
- szpachlowanie ścian oraz sufitów z farby oraz roboty malarskie i wykończeniowe
- prace hydrauliczne i energetyczne- przy bieżącej naprawie istniejącego zasilania
- prace wykończeniowe

2. Istniejące obiekty na działce: działka zabudowana.
3. Teren budowy płaski.
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi – brak.
5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas przebudowy:
5.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m, a w szczególności:
- brak. Montaż okien przewiduje się od wewnątrz.
6.  Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  (wykończenia  itd.)  wszyscy  pracownicy  powinni  być
zapoznani z przepisami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych” Dz. U. Nr 47,
pozycja 401:
rozdział 12. Roboty murarskie i tynkarskie,
rozdział 17. Roboty podłogowe i izolacyjne i wykończeniowe.
7.  Wykaz  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
7.1 Na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracowników oznaczonym na planie terenu
budowy/  sporządzonym przez  kierownika  robót/  umieścić  wykaz  zawierający  adresy  i  numery
telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku policji.
7.2  W pomieszczeniu  socjalnym oznaczonym na planie  j.w.  umieścić  punkt  pierwszej  pomocy
medycznej obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników
7.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie j.w.
7.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie j.w.
7.5  Szelki  bezpieczeństwa  i  linki  zabezpieczające  przy  pracach  na  wysokościach  umieścić
w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie j. w..
7.6 Ogrodzenie placu budowy do wysokości min 1,5 m oznakować w planie j. w..
7.7 Wyznaczyć strefy niebezpieczne na placu budowy i  oznaczyć je  na planie j.w.  i  znakować
tablicami ostrzegawczymi.
7.8 Barierki pomostów rusztowań wykonać z desek krawężnikowych szerokości 15 cm, poręcze
zabezpieczające pomosty na wysokości 1,1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą i deską
krawężnikową.
7.9 Rozmieścić tablice ostrzegawcze.



7.10 Wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów i oznaczyć w planie j. w..
7.11 Teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów.
7.12 Na terenie budowy wyznaczyć za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i oznaczyć w planie j. w..
Działka  posiada  bezpośredni  dojazd  do  drogi  gminnej  zapewniający  w  razie  potrzeby  szybkie
działania ratownicze.



Ekspertyza o stanie technicznym

1.  Fundamenty  budynku  w  dobrym  stanie  technicznym,  nadają  się  do  planowanego  remontu
istniejącego mieszkania
2. Ściany budynku w dobrym stanie technicznym, nadają się do planowanego remontu istniejącego
mieszkania
3. Stropy budynku w dobrym stanie technicznym, nadają się do planowanego remontu istniejącego
mieszkania
4. Konstrukcja dachu  budynku w dostatecznym stanie technicznym, nadaje się do planowanego
remontu istniejącego mieszkania
5.  Pokrycie  dachu  budynku w dostatecznym stanie  technicznym,  nadaje  planowanego  remontu
istniejącego mieszkania
6. Izolacje przeciwwilgociowe, posadzki i tynki budynku w dobrym stanie technicznym, nadają się
do planowanego remontu istniejącego mieszkania
7. Stolarka okienna i drzwiowa budynku w dobrym stanie technicznym, nadaje się do planowanego
remontu istniejącego mieszkania
8.  Instalacje  wewnętrzne  budynku  w  dobrym  stanie  technicznym,  nadają  się  do  planowanego
remontu istniejącego mieszkania

Wnioski:
Stan podłoża i konstrukcja istniejącego budynku znajduje się w dobrym stanie technicznymi, nadaje
się do planowanego remontu istniejącego mieszkania
Planowany  remont  istniejącego  mieszkania  nie  spowoduje  zagrożenia  życia,  zdrowia  i
bezpieczeństwa konstrukcji.



Opis techniczny do projektu architektury i konstrukcji

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja i ekspertyza budowlana,
- koncepcja uzgodniona z inwestorem,
- mapa zasadnicza,
- obowiązujące prawo budowlane.

2. Przeznaczenie, program użytkowy i charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Przeznaczenie   budynku  
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  remont  istniejącego  pomieszczenia

mieszkalnego. Obiekt zlokalizowany jest w Białej przy ul. Wałowej 3. Przeznaczenie znajdujące się
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na poziomie piętra nie ulegnie zmianie. 

Pomieszczenie przeznaczone jest do generalnego remontu oraz dostosowanie pomieszczenia
jako pomieszczenie chronione zapewniające usługi obejmujące pomoc w wykonywaniu czynności
niezbędnych w życiu codziennym dotyczących (przemieszczania się, utrzymania higieny osobistej,
ubierania  się,  sprzątania,  zakupów,  załatwiania  spraw  osobistych  oraz  realizacji  kontaktów
społecznych). Inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Biała (UM).
Program użytkowy (objęty opracowaniem) Powierzchnia bez zmian w całym budynku.
Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem:

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Powierzchnia całkowita działki nr 1308:           310 m² (100%).
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie ulega zmianie:
- przed remontem 230m²
- po p remontem 230 m²
Kubatura budynku istniejącego (brutto):

- przed remontem bez zmian

- po remontem bez zmian

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia mieszkalnego  objęta opracowaniem ulega zmianie:

- przed remontem 60,71 m²,
- po remoncie 60,71 m2 .
Wysokości budynku przed i po przebudowie:



- kalenica (główna)  bez zmian

- okap  bez zmian

Kąt nachylenia połaci głównych przed i po rozbudowie: bez zmian

Długość budynku: 

- przed remontem 14,20 m

- po remontem 14,20 m

Szerokość budynku:

- przed remontem  16,20 m

- po remontem  16,20 m

Powierzchnie utwardzone przed i po przebudowie: - bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń) przed i po przebudowie -bez zmian 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Forma:  budynek  o  dwóch  kondygnacjach  nadziemnych  z  częścią  poddasza  nieużytkowego,
częściowo podpiwniczony o formie prostokątnej z dachem dwuspadowym usytuowanym kalenicą
równolegle do drogi gminnej .
Funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny.
Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy: obiekt objęty opracowaniem jest wzniesiony
w technologii  tradycyjnej - murowanej nawiązującej do formy budynków sąsiednich.  Wysokość
kalenicy i okapów dopasowana do wysokości budynków sąsiednich. Pokrycie dachu istniejące bez
zmian- istniejące warstwy papy.

Pomieszczenie przeznaczone jest do generalnego remontu oraz dostosowanie pomieszczenia jako
pomieszczenie  chronione  zapewniające  usługi  obejmujące  pomoc  w  wykonywaniu  czynności
niezbędnych w życiu codziennym dotyczących (przemieszczania się, utrzymania higieny osobistej,
ubierania  się,  sprzątania,  zakupów,  załatwiania  spraw  osobistych  oraz  realizacji  kontaktów
społecznych).

4. Układ konstrukcyjny.

4.1. Konstrukcja budynku mieszkalnego: tradycyjna – murowana (schemat mieszany).
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejąca konstrukcje budynku.

- wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej  na aluminiową oraz wykonanie nowej  
stolarki
- uzupełnienie brakujących elementów drobnowymiarowych oraz zmurszałej cegły
- wykonanie posadzki wraz z częściowa naprawą i ułożeniem wykładziny PCV; w łazience
posadzka  z  płytek  gresowych  oraz  licowanie  ścian  do  wysokości  min  2,0  m  z
uwzględnieniem wymogów właściwości płytek dla osób niepełnosprawnych
- oczyszczenie oraz roboty malarskie
- prace malarskie oraz wykończeniowe wraz z obróbkami
-  prace  hydrauliczne  i  elektryczne  w  celu  zasilania  projektowanych  urządzeń  z  
uwzględnieniem istniejącego zasilania
- montaż grzejników elektrycznych w każdym pomieszczeniu-do uzgodnienia z inwestorem
- montaż podgrzewaczy wody- do uzgodnienia z inwestorem

4.2. Elementy pomieszczenia
a)Stolarka i parapety.
Stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną  wykonać plastikową z szybą zespoloną. Stolarkę 
drzwiowa wewnętrzną  wykonać jako drewnopodobne. Drzwi główne jako pełne, drzwi 
wewnętrzne pełne płytowe oraz drzwi do łazienki pełne z wymaganą wentylacją w dolnej części-
otwierane na zew (drzwi wg wymiarów na rzutach z wcześniejszymi uzgodnieniami z inwestorem).



b) Wykończenie ścian.
Ściany
- od wewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym kat. III gr. 1, 5 cm bądź płytą g-k i
gipsem.
c) Wentylacje- dostosować do istniejących przewodów lub poprzez rurę wentylacyjna średnicy 
200mm obudowaną płytami g-k.
d) wykończenia podłogi wykonać w wykładziny PVC antypoślizgowej wyniesionej min 10 cm jako
cokoliki wewnątrz pomieszczenia. Pomieszczenie łazienki wykonać z płytek gresowych na 
posadzce z wcześniejszym wyprofilowaniem posadzki oraz późniejszym licowaniem ścian do 
wysokości 2,0m.

5.Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano -

instalacyjnego obiektu.

Istniejące  wewnętrzne  instalacje  (wody,  kanalizacji,  elektryczna,,  c.w.u.)  -  wg  schematu
rozmieszczenia  urządzeń  z  podłączeniem  do  istniejącego  zasilania  poprzez  doprowadzenie
przewodów  w  bruzdach  oraz  częściowo  obudowanych  płytami.  Ogrzewanie  poprzez  grzejniki
elektryczne  w  każdym  pomieszczeniu-  parametry  oraz  miejsce  rozmieszczenia  uzgodnić  z
inwestorem. Ciepła woda za pomocą przepływowego podgrzewacza wody w miejscu zasilania.

6.  Dane  techniczne  obiektu  charakteryzujące  jego  wpływ  na  środowisko,  zdrowie  ludzi  i

obiekty sąsiednie:

Nie zmienia się  stanu wody w gruncie,  a  zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej  się na jego
terenie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także
nie  odprowadza  się  wód  i  ścieków  na  grunty  sąsiednie.  Inwestycja  nie  należy  do  kategorii
mogących  pogorszyć  stan  środowiska.  Uciążliwość  w  zakresie  emisji  hałasu,  wibracji,
zanieczyszczeń  powietrza  atmosferycznego,  substancji  zapachowych,  niejonizującego
promieniowania  elektromagnetycznego oraz  zanieczyszczeń  gruntu  i  wód nie  występuje.  Wody
opadowe odprowadzać na teren nieutwardzony działki nr 1067 (lub do kanalizacji deszczowej).
Charakter obiektu,  jego program użytkowy i sposób posadowienia nie wpływają negatywnie na
istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Budynek mieszkalny o kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Budynek niski ( N ) .
Klasa odporności pożarowej "D".
Minimalna odporność ogniowa i klasyfikacja w zakresie rozprzestrzenianie się ognia dla elementów
budynku:
- główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi) –R30 i NRO,
- stropy – REI 30 i NRO,
- ścianki działowe – brak wymagań co do odporności ogniowej i SRO,
- konstrukcja dachu – (-) i SRO,
- przekrycie dachu- (-) i SRO,
- ściany zewnętrzne – EI30 i NRO,
- ściany kotłowni - EI 60 i NRO,
-strop kotłowni - REI 60 i NRO,
- drzwi - EI 30.
Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynku nie dotyczą budynków mieszkalnych
o  wysokości  do  trzech  kondygnacji  nadziemnych  włącznie,  w  zabudowie  jednorodzinnej  -
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków, jakim
powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  (  Dz.  U.  z  2002 r.  Nr 75,  poz.  690 z  późna,
zmianami § 213 pkt. l. a). Jednak wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające
ognia.



8. Warunki geotechniczne posadowienia.

Przyjęto pierwszą kategorie geotechniczną.

9. Charakterystyka energetyczna.

Z uwagi na zakres opracowania i zakres inwestycji – nie dotyczy.

10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w

energię i ciepło.

Z uwagi na zakres opracowania i zakres inwestycji - nie dotyczy.
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