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PROJEKT BUDOWLANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dzeniami i obiektami 



 

Temat opracowania:   Budowa budynku 

urządzeniami i obiektami 
________________________________________________________________________
 
Inwestor:   Gmina Smyków
   Smyków 91
   26-212 Smyków
 
______________________________________________________________________________________
 
Adres inwestycji:  dz. nr 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2, 
    obr ęb ewidencyjny 
   jednostka ewidencyjna 
______________________________________
 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:

Imię i nazwisko, nr uprawnie ń 

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno

 
inż. Ryszard Fabrowski 

27/66 
 

Konstrukcyjno
in

 
mgr in ż. arch. 

 Ryszard D ąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

 
mgr in ż. Piotr Jagiełło 
SWK/0067/POOS/11 

 

Instalacyjna w zak. 
Sieci instalacji i 

urzą
went., gaz., 

inż. Marek Szczepanik 
KL-564/94  

Instalacyjno
inżynieryjna w zakresie 

instalacji i urz
elektrycznych

inż. Sławomir Skrobisz 
SWK/0138/POOE/06 

Instalacyjno
inżynieryjna w zakresie 

instalacji i urz
elektrycznych

 
mgr in ż. Marek Zapała  

KL - 85/94 
 

Instalacyjno
inzynieryjna,w zakresie 

sieci i instalacji 
elektrycznych

budynku przedszkola w Smykowie wraz z niezb

dzeniami i obiektami towarzysz ącymi .  
________________________________________________________________________

Gmina Smyków    
Smyków 91  

212 Smyków  

______________________________________________________________________________________

128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,   
b ewidencyjny – Smyków, 

jednostka ewidencyjna – Smyków, 
_______________________________________________________________________

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:  

Specjalno ść Zakres opracowania Data

Konstrukcyjno-
budowlana 

proj. architekt -
budowlany 

(architektura – 
opracował, konstrukcja - 

opracował) 

06.2016r.

Konstrukcyjno-
inżynieryjna, 

proj. architekt -
budowlany 

(architektura – projektant, 
konstrukcja - 

sprawdzający, instalacje 
sanitarne - projektant) 

06.2016r.

Architektoniczna 

proj. architekt -
budowlany 

(architektura – 
sprawdzający, 

konstrukcja - projektant) 

06.2016r.

Instalacyjna w zak. 
Sieci instalacji i 

urządzeń cieplnych, 
went., gaz., wod i kan. 

proj. architekt -
budowlany 

(instalacje sanitarne – 
sprawdzający) 

06.2016r.

Instalacyjno-
żynieryjna w zakresie 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych 

proj. architekt -
budowlany (instalacje 

elektryczne - 
sprawdzający) 

06.2016r.

Instalacyjno-
żynieryjna w zakresie 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych 

proj. architekt -
budowlany (instalacje 

elektryczne - projektant) 
06.2016r.

Instalacyjno-
inzynieryjna,w zakresie 

sieci i instalacji 
elektrycznych 

proj. architekt -
budowlany 

(instalacje elektryczne - 
opracował) 

06.2016r.

            Końskie, Czerwiec 2016r. 
 
 

 

wraz z niezb ędnymi 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 

Data Podpis 

06.2016r.  

06.2016r.  

06.2016r.  

06.2016r.  

06.2016r.  

06.2016r.  

06.2016r.  



 

Oświadczenie projektantów i asystentów

 Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” o
polegającej na Budowie budynku 

obiektami towarzyszącymi, na dz. nr 

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                   
( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku 

budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ), 
obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma słu

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i ASYSTENTÓW:

Imię i nazwisko, nr uprawnie ń 

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno

 
inż. Ryszard Fabrowski 

27/66 
 

Konstrukcyjno

 
mgr in ż. arch. 

 Ryszard D ąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

 
mgr in ż. Piotr Jagiełło 
SWK/0067/POOS/11 

 

Instalacyjna w zak. Sieci 
instalacji i urz

cieplnych, went., gaz., 

inż. Marek Szczepanik 
KL-564/94  

Instalacyjno
w zakresie instalacji i 

urządze

inż. Sławomir Skrobisz 
SWK/0138/POOE/06 

Instalacyjno
w zakresie instalacji i 

urządze

 
mgr in ż. Marek Zapała  

KL - 85/94 
 

inzynieryjna,w zakresie 
sieci i instalacji 

świadczenie projektantów i asystentów 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższy projekt budowlany dla inwestycji 
budynku użyteczności publicznej wraz z niezbędnymi urz

na dz. nr 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,  Obręb ewidencyjny Smyków
Jednostka ewidencyjna Smyków, 

    

z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                   
( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku 

budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ), obowiązującymi przepisami techniczno
cymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma słu

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW i ASYSTENTÓW:  
 

Specjalno ść Zakres opracowania 

Konstrukcyjno-
budowlana 

proj. architekt -
budowlany 

(architektura – 
opracował, konstrukcja - 

opracował) 

10.2016r.

Konstrukcyjno-
inżynieryjna, 

proj. architekt -
budowlany 

(architektura – projektant, 
konstrukcja - 

sprawdzający, instalacje 
sanitarne - projektant) 

10.2016r.

Architektoniczna 

proj. architekt -
budowlany 

(architektura – 
sprawdzający, 

konstrukcja - projektant) 

10.2016r.

Instalacyjna w zak. Sieci 
instalacji i urządzeń 

cieplnych, went., gaz., 
wod i kan. 

proj. architekt -
budowlany 

(instalacje sanitarne – 
sprawdzający) 

10.2016r.

Instalacyjno-inżynieryjna 
w zakresie instalacji i 

urządzeń elektrycznych 

proj. architekt -
budowlany (instalacje 

elektryczne - 
sprawdzający) 

10.2016r..

Instalacyjno-inżynieryjna 
w zakresie instalacji i 

urządzeń elektrycznych 

proj. architekt -
budowlany (instalacje 

elektryczne - projektant) 
10.2016r..

Instalacyjno-
inzynieryjna,w zakresie 

sieci i instalacji 
elektrycznych 

proj. architekt -
budowlany 

(instalacje elektryczne - 
opracował) 

10.2016r.

 
 
 

szy projekt budowlany dla inwestycji 
dnymi urządzeniami i 
ęb ewidencyjny Smyków, 

z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                   
( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  

hniczno-budowlanymi, oraz 
cymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 

Data Podpis 

10.2016r.  

10.2016r.  

10.2016r.  

10.2016r.  

10.2016r..  

10.2016r..  

10.2016r.  



 

OPRACOWANIE  ZAWIERA:

LP. ZAKRES OPRACOWANIA
I Zaświadczenia projektantów

formalno prawne 
II Informacja BIOZ 
III Projekt zagospodarowania działki
IV Projekt architektoniczno

przedszkola w Smykowie
dojściami ,dojazdami i miejscami parkingowymi

V Projekt instalacji wod
VI Projekt instalacji elektrycznej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPRACOWANIE  ZAWIERA:  

 
 
 

ZAKRES OPRACOWANIA  
wiadczenia projektantów oraz pozostałe dokumenty 

 
 

Projekt zagospodarowania działki 
Projekt architektoniczno-budowlany budowy  budynku 

Smykowie wraz z placem zabaw oraz 
dojazdami i miejscami parkingowymi 

Projekt instalacji wod-kan., c.o. 
Projekt instalacji elektrycznej 

STR. 
oraz pozostałe dokumenty  

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:

Imi ę i nazwisko, nr uprawnień Specjalno

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno
budowlana

 
inż. Ryszard Fabrowski 

27/66 
 

Konstrukcyjno
inżynieryjna,

 
mgr inż. arch. 

 Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

ADRES INWESTYCJI: 
Obręb ewidencyjny Smyków, 
Jednostka ewidencyjna Smyków,
dz. nr  128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2, 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

 

Budowa budynku Przedszkola 
z niezbędnymi urządzeniami i obiektami 

towarzyszącymi.
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW:  

Specjalność Zakres opracowania Data 

Konstrukcyjno-
budowlana 

proj. architekt -budowlany 
(architektura – opracował, 
konstrukcja - opracował) 

06.2016r.

Konstrukcyjno-
żynieryjna, 

proj. architekt -budowlany 
(architektura – projektant, 

konstrukcja - sprawdzający) 
06.2016r.

Architektoniczna 
proj. architekt -budowlany 

(architektura – sprawdzający, 
konstrukcja - projektant) 

06.2016r.

 
            Końskie, Czerwiec 2016r. 

, 
128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,   

INWESTOR: 
Gmina Smyków 
Smyków 91 
26-212 Smyków 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Przedszkola wraz                   
dzeniami i obiektami 

cymi. 

 Podpis 

06.2016r.  

06.2016r.  

06.2016r.  



 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno
Zamierzenie budowlane dotyczy kompleksowego wykonania, nast

Budowa budynku Przedszkola wraz 
  - czas realizacji 12 mc   01/07/201
 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegaj
Brak 
 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W istniejącym zagospodarowaniu terenu nie wyst
bezpieczeństwa i zdrowia. 

 
3. Informacje dotyczące przewidywanych zagro
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagro
Podczas wykonywania robót budowlany
występowanie następujących zagroże

1. Narażenie na działanie piły mechanicznej.
 Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy:
więźby dachowej. Skala zagrożenia:
wykonawczym. 
 2. Bespośrednie narażenie na przysypanie.

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy:
Czas występowania: według harmonogramu w projekcie wykonawczym.

3. Narażenie na działanie wszelkiego rodzaju szlifierek.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy:

zagrożenia: duża. Czas występowania:
4. Narażenie na upadek z wysoko
    lub narzedzia. 
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: 

według harmonogramu w projekcie wykonawczym.
5. Mozliwość zawalenia jak 
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy:

Czas występowania: według harmonogramu w projekcie wykonawczym.
6. Możliwość upadku z wysoko
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: 
spustowe. Skala zagrożenia:
Czas występowania: według harmonogramu w projekcie wykonawczym.
7. Upadek z wysokości. 
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: 

duża. Czas występowania: według harmonogramu w projekcie wykonawczym.
8. Narażenie na skaleczenie.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: 

mała. Czas występowania: według harmonogramu w projekcie wykonawczym.
9. Niebezpieczeństwo wybuchu.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: 

Skala zagrożenia: duża. Czas występowania:
10. Przygniecenie, okaleczenie i inne zagro
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: 

Czas występowania: według harmonogramu w projekcie wykonawczym.
11. Porażenie prądem oraz niebezpiecze
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: 

zagrożenia: duża. Czas występowania:
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CZĘŚĆ OPISOWA 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
Zamierzenie budowlane dotyczy kompleksowego wykonania, następujących obiektów:

Przedszkola wraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami 
/2016 – 01/07/2017, 

obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarza

cym zagospodarowaniu terenu nie występują elementy, które mogą stwarza

ce przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
ę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego przewiduje si
cych zagrożeń:  

enie na działanie piły mechanicznej. 
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: ścinanie drzew, karczowanie pni, docinanie desek i elementów 

enia: duża. Czas występowania: według harmonogramu w projekcie 

enie na przysypanie. 
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: wykopy i zasypywanie wykopów. Skala zagro

armonogramu w projekcie wykonawczym. 
enie na działanie wszelkiego rodzaju szlifierek. 

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Przygotowanie zbrojenia na ławy, stropy i schody
powania: według harmonogramu w projekcie wykonawczym.

enie na upadek z wysokości, spadające materiały  

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Ściany i kominy. Skala zagrożenia: duż
według harmonogramu w projekcie wykonawczym. 

 zawalenia jak rownież praca na wysokości. 
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Sklepienia, strop, belki i podciągi. Skala zagro

według harmonogramu w projekcie wykonawczym. 
 upadku z wysokości oraz skaleczenia blachą. 

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Pokrycie dachu blachą, malowanie dachu, monta
enia: duża. 

według harmonogramu w projekcie wykonawczym. 

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Tynk zewnętrzny, praca  na rusztowaniu
według harmonogramu w projekcie wykonawczym. 

enie na skaleczenie. 
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace  wykończeniowe, prace stolarskie. 

według harmonogramu w projekcie wykonawczym. 
stwo wybuchu. 

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Praca z gazami spawalniczymi: przy zbrojeniu, instalacji C.O. 
Czas występowania: według harmonogramu w projekcie wykonawczym.

Przygniecenie, okaleczenie i inne zagrożenia. 
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy użyciu: koparek, żurawi. Skala zagro

według harmonogramu w projekcie wykonawczym. 
z niebezpieczeństwo spowodowane częściami wiruj

Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy urobku masy betonowej (betoniarki)
powania: według harmonogramu w projekcie wykonawczym.

 realizacji poszczególnych obiektów. 
cych obiektów: 

dzeniami i obiektami towarzyszącymi  . 

cych adaptacji lub rozbiórce. 

 stwarzać zagrożenie 

ą stwarzać zagrożenie 

cych podczas realizacji robót 
 oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 zamierzenia budowlanego przewiduje się 

cinanie drzew, karczowanie pni, docinanie desek i elementów 
według harmonogramu w projekcie 

Skala zagrożenia: duża. 

Przygotowanie zbrojenia na ławy, stropy i schody. Skala 
ykonawczym. 

duża. Czas występowania: 

Skala zagrożenia: średnia. 

, malowanie dachu, montaż rynien, rury 

trzny, praca  na rusztowaniu. Skala zagrożenia: 

czeniowe, prace stolarskie. Skala zagrożenia: 

Praca z gazami spawalniczymi: przy zbrojeniu, instalacji C.O. 
rojekcie wykonawczym. 

Skala zagrożenia: duża. 

ciami wiruj ącymi. 
Prace przy urobku masy betonowej (betoniarki). Skala 

według harmonogramu w projekcie wykonawczym. 



 

4. Informacje o sposobie prowadze
robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy przystępujący do realizacji posiadaj

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

- niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a tak
wymaganym sprzętem ochronnym, 

- właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do bada
Pracownicy będą objęci: szkoleniem wst
Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie b.h.p.

Zasady postępowania w przypadku wyst
Pracownik – świadek wystąpienia zagro

przełożonego, który: 

- podejmuje działania eliminujące lub ograniczaj
zagrożenia lub wypadku), 

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwłocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o ka
wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki.

Kierownik budowy dokonuje
telefonicznie. 

Zespół powypadkowy, czyli specjali
wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu 
zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy 
pracownik był szkolony z przepisów bhp, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach 
wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołane
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpiecz
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagro

Wszelkie środki organizacyjne i techniczne powinny by
zgodnie z obowiązującymi ustawami okre
Kierownictwo w szczególny sposób powinno zadba
wydostać się w razie zagrożenia z terenu budowy. Kierownictwo powinno zapewni
odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce ewentualnego zagro
opracowana sprawna i bezkolizyjna komunikacja z ka
terenie inwestycji. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych.
Wykopy należy ogrodzić taś

deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegaj
sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdywa
sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien si
gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszaj
publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczy
budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna by
0,6m poza klinem odłamu. Przy pracach koparka przedsi
się nawisów. Kierowca samochodu na który 
pojazdu. 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót zbrojarskich.
 Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by
przed opadami atmosferycznymi. Stoły i maszyny nale
utwardzić. 
Poszczególne elementy zbrojenia lub stal składowa
Maszyny zaopatrzyć w instrukcje obsługi i bhp. Ci
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Informacje o sposobie prowadzenia instrukta żu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

cy do realizacji posiadają: 

odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami, 

znego i sprawnego wykonania pracy, a także posługiwania si
 

ciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do bada
ci: szkoleniem wstępnym i szkoleniem na stanowisku pracy. 

Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie b.h.p. 
powania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy:

pienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zaj

ące lub ograniczające zagrożenie (zabezpiecza miejsce wyst

zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

e kierownika budowy, 

realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 
Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym, zbiorowym lub ci

dym wypadku, który wywołał takie skutki. 
Kierownik budowy dokonuje zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy poczt

Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. bhp i przedstawiciel załogi bada okoliczno
wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków 

tu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy 
pracownik był szkolony z przepisów bhp, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach 

 wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie. 
rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpiecze

cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroż
siedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoż

aru, awarii i innych zagrożeń. 
rodki organizacyjne i techniczne powinny być zapewnione przez kierownictwo budowy 

cymi ustawami określającymi szczegółowo warunki bezpiecznej pracy na budowie. 
Kierownictwo w szczególny sposób powinno zadbać o drogi ewakuacyjne, przeciwpoż

enia z terenu budowy. Kierownictwo powinno zapewnić bezkolizyjny dojazd 
niczych na miejsce ewentualnego zagrożenia. Na terenie budowy powinna by

opracowana sprawna i bezkolizyjna komunikacja z każdym obiektem i magazynem znajduj

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 
ć taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. Skarpy, po 

szej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku 
tem mechanicznym pracownicy winni znajdywać się w bezpiecznej odległoś

rodków transportowych przy wykopach powinien się odbywać poza klinem odłamu 
żących urobek poza teren budowy i poruszających si

 koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu 
budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległo
0,6m poza klinem odłamu. Przy pracach koparka przedsiębierną nie wolno dopuszcza

 nawisów. Kierowca samochodu na który ładowany jest urobek powinien przebywa

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót zbrojarskich. 
Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod zadaszeniem chroni

przed opadami atmosferycznymi. Stoły i maszyny należy trwale przytwierdzić do podło

Poszczególne elementy zbrojenia lub stal składować na podkładach drewnianych lub utwardzonym placu. 
 w instrukcje obsługi i bhp. Cięcie prętów przy użyciu szlifierek k

u pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

 

e posługiwania się 

ciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badań profilaktycznych, 

enia lub wypadku przy pracy: 
enia lub wypadku informuje niezwłocznie o zajściu bezpośredniego 

enie (zabezpiecza miejsce wystąpienia 

zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

miertelnym, zbiorowym lub ciężkim 

zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztą lub 

ci ds. bhp i przedstawiciel załogi bada okoliczności oraz przyczynę 
wiadków i poszkodowanego, 

dzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy 
pracownik był szkolony z przepisów bhp, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach 

cych niebezpieczeństwom 
cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

, umożliwiaj ącą szybką 

 zapewnione przez kierownictwo budowy 
runki bezpiecznej pracy na budowie. 

 o drogi ewakuacyjne, przeciwpożarowe aby móc 
enia z terenu budowy. Kierownictwo powinno zapewnić bezkolizyjny dojazd 

enia. Na terenie budowy powinna być 
dym obiektem i magazynem znajdującym się na 

 tablice ostrzegawcze. Skarpy, po 
 sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku 
 w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego 

ć poza klinem odłamu 
ących się drogami 

, przy opuszczaniu placu 
 ustawiona w odległości co najmniej 

 nie wolno dopuszczać do tworzenia 
ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną 

 ustawione pod zadaszeniem chroniącym 
 do podłoża – podłoże 

 na podkładach drewnianych lub utwardzonym placu. 
yciu szlifierek kątowych 



 

powinno odbywać się po zabezpieczeniu pracownika w okulary i r
zbrojenia elementów przylegających do zewn
szelki bezpieczeństwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia p
być zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed przesuni
Sposoby bezpiecznego wykonywania prac 

Do pracy należy przystąpić wypocz
zwisających elementów, włosy muszą
zależności od potrzeb, na rękach rękawice ochronne. W pomieszczeniu powinna znajdowa
wyposażona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiada
Maszyny zaopatrzyć w instrukcje obsługi i bhp.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ciesielskich i impregnacyjnych.
1. Prace z drabin przystawnych można wykonywa
2. Ręczne podawanie w pionie materiałów 

3. Przy pracy ręczną piłą mechaniczną
4. Stosować piłę tarczową stacjonarną
podłączona oraz ma właściwie założ
5. Kolejność rozbiórki poszczególnych elementów deskowania usta
6. Rozbiórkę deskowania należy wykonywa
zawalenia się deskowania, runięcia podtrzymuj
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót betonowych i 
 Przy dostarczaniu masy betonowej 
być wyposażony w odbojnice zabezpieczaj
betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym 
rozładunkiem. Opróżnianie pojemnika nale
przeciążenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie mo
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót monta
Urządzenia dźwignicowe stosowane do monta
książkę pracy sprzętu, trwałe oznaczenie d
W czasie przemieszczania elementów konstrukcyjnych stosowa
wygrodzić taśmą ostrzegawczą oznaczaj
ostrzegawcze.  
Maszyny, narzędzia i sprzęt 
Maszyny, narzędzia i sprzęt spełniają
przewidziane przez producenta. Ponadto urz
tym znakiem, a pozostałe posiadają Deklaracj
Rusztowania 
Rusztowania dopuszczone do stosowania musz
rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi k
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 po zabezpieczeniu pracownika w okulary i rękawice ochronne. W czasie monta
cych do zewnętrznej krawędzi budynku zbrojarze powinni by

stwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za pomoc
 zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed przesunięciem. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania prac ślusarskich. 
ą ć wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież robocz

tów, włosy muszą być przykryte beretem lub czapką; na nogach buty robocze i, w 
ękawice ochronne. W pomieszczeniu powinna znajdowa

ona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiadać umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 
 w instrukcje obsługi i bhp. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ciesielskich i impregnacyjnych. 
1. Prace z drabin przystawnych można wykonywać tylko do wysokości 3m. 

czne podawanie w pionie materiałów długich jest dozwolone tylko do wysokości 3m.

 mechaniczną drewno do cięcia powinno być unieruchomione.
 stacjonarną można tylko wówczas, gdy jest ona dobrze ustawiona, prawidłowo 

ie założone osłony i klin rozszczepialny. 
 rozbiórki poszczególnych elementów deskowania ustala mistrz lub kierownik robót.

y wykonywać ostrożnie, w sposób zabezpieczający przed mo
ęcia podtrzymujących deskowań lub konstrukcji usztyw

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót betonowych i żelbetowych. 
Przy dostarczaniu masy betonowej urządzeniami i obiektami transportowymi punkt zsypu powinien 

zabezpieczające przed stoczeniem się. Pojemniki do transportu masy 
żone w klapy łatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym 

nianie pojemnika należy dokonywać stopniowo i równomiernie, aby nie dopu
enia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie może być dokonywane z wysoko

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót montażowych. 
wignicowe stosowane do montażu muszą posiadać odbiór przez Dozór Techniczny, posiada

tu, trwałe oznaczenie dźwigu, używane zawiesina montażowe atest i podany ud
W czasie przemieszczania elementów konstrukcyjnych stosować linki kierunkowe. Miejsce monta

 oznaczając tym samym strefę niebezpieczną, ustawić tablice informacyjne i 

t spełniają wymogi BHP, a w szczególności wszelkie osłony i zabezpieczenia 
przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione o certyfikacji na znak bezpiecze
tym znakiem, a pozostałe posiadają Deklarację Zgodności z Polskimi Normami.  

Rusztowania dopuszczone do stosowania muszą być zgodne z Polską Normą. Po każdym ustawieniu 
rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy. 
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kawice ochronne. W czasie montażu 
dzi budynku zbrojarze powinni być zaopatrzeni w 

rzenoszone za pomocą dźwigów powinny 

 roboczą bez luźnych i 
; na nogach buty robocze i, w 

kawice ochronne. W pomieszczeniu powinna znajdować się prawidłowo 
ielania pierwszej pomocy. 

ści 3m. 

 unieruchomione. 
na tylko wówczas, gdy jest ona dobrze ustawiona, prawidłowo 

la mistrz lub kierownik robót. 
cy przed możliwością 

 lub konstrukcji usztywniających. 

transportowymi punkt zsypu powinien 
. Pojemniki do transportu masy 

one w klapy łatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym 
 stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do 

 dokonywane z wysokości większej niż 1m.  

 odbiór przez Dozór Techniczny, posiadać 
owe atest i podany udźwig. 

 linki kierunkowe. Miejsce montażu 
, ustawić tablice informacyjne i 

ci wszelkie osłony i zabezpieczenia 
ji na znak bezpieczeństwa są z 

. Po każdym ustawieniu 
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 Tematem niniejszego opracowania jest: 

inwestycyjnego polegającego na 

obiektami towarzyszącymi w  msc. 

Smyków, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

 

  Przedmiotem inwestycji jest 

dzieci  z wewnętrzną instalacją

wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej 

wraz z lampami oświetleniowymi, energii elektrycznej wraz z instalacj

wraz z instalacją teleinformatyczna, 

manewrowym, chodnikami drogami 

nr 74 wg. odrębnego opracowania

realizacją urządzeń budowlanych niezb

utwardzeniem terenu i jego niwelacj

działce oraz działkach sąsiednich)

zorganizowanego w  msc. Smyków

127/5, 127/6, 127/2,   

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

 Działka o numerze geodezyjnym 

Smyków, gm. Smyków objęta 

projektu niezabudowana. Na terenie przedmiotowej inwestycji 

drogi krajowej nr 74 

  

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROW

 

 Zgodnie z ostateczną decyzj

25.10.2016 rok, ustalającą warunki

budowie budynku użyteczności publicznej, tj. budynku 

dzieci wraz z infrastrukturą towarzysz

Inwestycja realizowana będzie na działkach

miejscowości Smyków gm. Smyków
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Tematem niniejszego opracowania jest: Projekt zagospodarowania terenu

cego na  Budowie budynku Przedszkola wraz z niezbę

msc. Smyków, gm. Smyków. Obiekt zlokalizowany

na działce o numerze geodezyjnym 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2, 

PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest Budowa  budynku Przedszkola dwuoddziałowego dla 40

instalacją wod.-kan., c.o., oraz kotłownią na paliwo stałe, przył

gowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej 

wietleniowymi, energii elektrycznej wraz z instalacją elektryczn

 teleinformatyczna,  miejsc postojowych w ilości do 30 miejsc z placem 

drogami wewnętrznymi,  przebudowie dwóch zjazdów z drogi krajowej 

bnego opracowania, adaptacją istniejących ciągów komunikac

 budowlanych niezbędnych do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 

utwardzeniem terenu i jego niwelacją (z zachowaniem istniejących tzw. stosunków wodnych na 

siednich),  zadaszeniem na pojemniki przystosowane do wywozu 

Smyków, gm. Smyków  na działce o numerze geodezyjnym 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Działka o numerze geodezyjnym 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,  zlokalizowana w 

ęta granicami opracowania jest na dzień sporz

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajdują się dwa 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

ą decyzją Wójta Gminy Smyków,  znak:B-6733.5.ICP.2016  z dnia 

 warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegaj

ści publicznej, tj. budynku Przedszkola dwuoddziałowego dla 40

ą towarzyszącą w granicach oznaczonych literami ABCDEF

dzie na działkach o nr. ewid. 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2, 

Smyków. Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zawiera 

Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia 

z niezbędnymi urządzeniami i 

Obiekt zlokalizowany jest w  msc. 

128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,  . 

dwuoddziałowego dla 40-stu 

 na paliwo stałe, przyłącza 

gowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej oświetleniowej 

 elektryczną zalicznikową 

ci do 30 miejsc z placem 

,  przebudowie dwóch zjazdów z drogi krajowej 

gów komunikacyjnych  wraz z 

zgodnie z przeznaczeniem, 

cych tzw. stosunków wodnych na 

osowane do wywozu 

na działce o numerze geodezyjnym 128/2, 127/4, 

zlokalizowana w  msc. 

 sporządzenia niniejszego 

dwa publiczne zjazdy z 

6733.5.ICP.2016  z dnia 

lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: 

Przedszkola dwuoddziałowego dla 40-stu 

ach oznaczonych literami ABCDEF-A. 

128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,   w 

szy projekt zagospodarowania terenu zawiera 



 

również utwardzenie terenu kostką

powierzchni bezpiecznych) oraz projekt nasadzenia zieleni niskiej i 

lokalizację zadaszonego miejsca na pojemniki na odpady stałe

południowej i zachodniej. 

 Dla przedmiotowej dz. nr 

Smyków gm. Smyków, zgodnie z ostateczn

6733.5.ICP.2016  z dnia 25.10.2016 rok

ustala się: 

– Nieprzekraczalna linia zabudowy: 

krajowej nr 74 relacji Sulejów - Kielce 

– w projekcie –   zachowana nieprzekraczalna linia zabudowy wg. zał

odległości 101,23 m od zewnętrznej kraw

Zamość - granica RP, oznaczonej numerem ewidencyjnym 

– wielkość powierzchni zabudowy 

inwestycji do 30 %  powierzchni 

budynkami 13%  

–  Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 

Udział powierzchni biologicznie czynnej 

– Szerokości elewacji frontowej 

25 m –  w projekcie –  szerokość

– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej

głównym wejściem do budynku )jej

publicznej - przedszkole na od 7,50 m di 8,50 m

elewacji frontowej (mierzonej od 

jej attyki dachu dla budynku użyteczno

– dach dwuspadowy lub  wielospadowy 

nachylenia jednakowe dla wszystki

do 11,00 m dla budynku użyteczno

głównej względem frontu działki lub jednej z granic bocznych na równoległy lub prostopadły 

budynku użyteczności publicznej 

nachylenia połaci dachowych 2° k

wysokość budynku do kalenicy 
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 utwardzenie terenu kostką wibroprasowaną dojść dojazdów i placu zabaw (z wył

oraz projekt nasadzenia zieleni niskiej i średniej. Projektuje si

onego miejsca na pojemniki na odpady stałe oraz ogrodzenie panelowe od strony 

Dla przedmiotowej dz. nr 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,   położ

, zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy 

6733.5.ICP.2016  z dnia 25.10.2016 rok,  

Nieprzekraczalna linia zabudowy: 25  m mierzona od zewnętrznej krawę

Kielce - Zamość - granica RP, oznaczonej numerem ewidencyjnym 

zachowana nieprzekraczalna linia zabudowy wg. załącznika graficznego

ętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 74 relacji Sulejów 

granica RP, oznaczonej numerem ewidencyjnym  . 

powierzchni zabudowy pod budynkami w stosunku do powierzchni terenu 

powierzchni terenu – w projekcie –   wskaźnik powierzchni zabudowy 

Udział powierzchni biologicznie czynnej min. 30% powierzchni działki

Udział powierzchni biologicznie czynnej 46,70% 

ci elewacji frontowej dla budynku użyteczności kulturalno społecznej

ść elewacji budynku 21,24 m. 

ędzi elewacji frontowej(mierzonej od średniego poziomu terenu przed 

ciem do budynku )jej gzymsu, attyki lub okapu dachu dla budynku u

przedszkole na od 7,50 m di 8,50 m – w projekcie – wysoko

(mierzonej od średniego poziomu terenu przed głównym wej

żyteczności publicznej - przedszkole 8,085 m 

wielospadowy o kącie nachyleniu połaci dachowych od 2

nachylenia jednakowe dla wszystkich połaci dachowych, wysokość budynku do kalenicy 

yteczności publicznej - przedszkola. Określa 

dem frontu działki lub jednej z granic bocznych na równoległy lub prostopadły 

ci publicznej - przedszkola. – w projekcie – dach wielospadowy o k

połaci dachowych 2° kąty nachylenia jednakowe dla wszystkich połaci dachowych, 

 budynku do kalenicy 7,85 m dla budynku użyteczności publicznej 

i placu zabaw (z wyłączeniem 

redniej. Projektuje się również 

oraz ogrodzenie panelowe od strony 

położonej w miejscowości 

Wójta Gminy Smyków,  znak:B-

j krawędzi jezdni drogi 

granica RP, oznaczonej numerem ewidencyjnym    

cznika graficznego w 

dzi jezdni drogi krajowej nr 74 relacji Sulejów - Kielce - 

w stosunku do powierzchni terenu 

nik powierzchni zabudowy pod 

powierzchni działki– w projekcie -  

ci kulturalno społecznej: od 20 m do 

redniego poziomu terenu przed 

dla budynku użyteczności 

wysokość górnej krawędzi 

redniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku ) 

cie nachyleniu połaci dachowych od 2 do 45° kąty 

 budynku do kalenicy od 8,50 m 

 się kierunek kalenicy 

dem frontu działki lub jednej z granic bocznych na równoległy lub prostopadły dla 

dach wielospadowy o kącie 

ty nachylenia jednakowe dla wszystkich połaci dachowych, 

ci publicznej - przedszkola. 



 

Kierunek kalenicy głównej równoległy 

publicznej - przedszkola.  

– Niniejszy projekt budowlany budynku 

Smykowie wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi 

nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 

ewidencyjny Smyków jednostka ewidencyjna 

Gminy Smyków,  znak:B-6733.5.ICP.2016  z dnia 25.10.2016 rok

lokalizacji dla inwestycji celu publicznego

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

  Ogólna powierzchnia terenu obj

 -A, B, C, D - A:  

 w tym: 

� Projektowana powierzchnia zabudowy:                                                 

� Powierzchnia komunikacyjna, place:

� Teren zielni niskiej i średniej:         

                      

5. OCHRONA TERENU. 

Teren i obiekty objęte granicami zagospodarowania nie s

nie podlegają ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji położony jest w 

to forma ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Warunki ochrony tego obszaru okre

prawa miejscowego m.in. Uchwała Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa 

dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko

Krajobrazu (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3308).

Przedmiotowa inwestycja polegają

wraz z realizacją urządzeń budowlanych niezb

przeznaczeniem, nie narusza zakazów okre

inwestycja z uwagi na jej charakter nie narusza okre

przestrzennego określonych dla tego obszaru.

W związku z tym nie określa się nakazów, zakazów, ogranicze
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ierunek kalenicy głównej równoległy do bocznej granicy działki dla budynku u

Niniejszy projekt budowlany budynku użyteczności publicznej, tj. budynku 

dnymi instalacjami technicznymi spełnia wszystkie wymagania dla 

ci oznaczonej numerem geodezyjnym 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2, 

jednostka ewidencyjna Smyków, ustalone w ostatecznej decyzji 

6733.5.ICP.2016  z dnia 25.10.2016 rok, ustalaj

lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.  wg. PN-ISO 9836:1997 

Ogólna powierzchnia terenu objętego granicami zagospodarowania:

                         

Projektowana powierzchnia zabudowy:                                                 

Powierzchnia komunikacyjna, place:       

Teren zielni niskiej i średniej:                                          

te granicami zagospodarowania nie są wpisane do rejestrów zabytków             i 

rwatorskiej.  

ony jest w Konecko - Łopuszańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jest 

to forma ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 16 

ochronie przyrody. Warunki ochrony tego obszaru określają

rawa miejscowego m.in. Uchwała Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Ś

nia 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego 

ętokrzyskiego poz. 3308). 

gająca na budowie budynku użyteczności publicznej

 budowlanych niezbędnych do jego użytkowania zgodnie z 

przeznaczeniem, nie narusza zakazów określonych w §4 ust. 1 w/w rozporządzenia. Przedmiotowa 

na jej charakter nie narusza określonych uwarunkowań zagospodarowania 

lonych dla tego obszaru. 

la się nakazów, zakazów, ograniczeń w zagospodarowaniu terenu.

budynku użyteczności 

ci publicznej, tj. budynku Przedszkola w  

spełnia wszystkie wymagania dla 

128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,  Obręb 

, ustalone w ostatecznej decyzji Wójta 

, ustalającą warunki  

tego granicami zagospodarowania: 

   12680,00 m2   

Projektowana powierzchnia zabudowy:                                                 459,49 m2   

5110,03 m2   

      5922,82 m 2     

 wpisane do rejestrów zabytków             i 

skim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Jest 

to forma ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 16 

ślają również przepisy 

rawa miejscowego m.in. Uchwała Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

skiego Obszaru Chronionego 

ci publicznej- przedszkola, 

ytkowania zgodnie z 

ądzenia. Przedmiotowa 

ń zagospodarowania 

 w zagospodarowaniu terenu. 



 

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt. 4 w/w rozporz

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz obiektów i urz

budowlanych niezbędnych do jej u

powierzchni biologicznie czynnej na danym tere

biologicznej czynnej wynosi minimum 30 %). Uwzgl

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

zm.) stwierdza się, że planowana inwestycja nie stoi z sprzeczno

miejscowego oraz zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku

2013 r. poz. 627 ze zm.) odnoszące si

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze Natura 2000 i stosownie do art. 96 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

r., poz. 1235), organ rozważył, że wnioskowane przedsi

ochroną tego obszaru, nie wynika z tej ochrony oraz nie b

na obszar Natura 2000. 

Osoby prowadzące roboty budowlane i z

zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomi

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach; jednocze

odkryty przedmiot i wstrzymać wsze

wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora stosownych zarz

Projektowane przedsięwzięcie nie mo

niekorzystnie na chronione obiekty dziedz

Brak kolizji projektowanej inwestycji z istniej
Brak kolizji z infrastruktury technicznej z projektowan
Brak na przedmiotowym obszarze urz
przedmiotową inwestycją 
 

 

6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA.

 Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje si

terenu górniczego. 

 

7. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA.

 Realizacja budynku Przedszkola wraz 

� nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze wzgl
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Zgodnie z §4 ust. 2 pkt. 4 w/w rozporządzenia zakazy nie dotyczą ustaleń warunków zabudowy dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz obiektów i urz

dnych do jej użytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum 30% 

powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie (w przedmiotowej decyzji udział powierzchni 

biologicznej czynnej wynosi minimum 30 %). Uwzględniając postanowienia art. 73 ust. 1, pkt. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze 

e planowana inwestycja nie stoi z sprzecznością z w/w przepisami prawa 

miejscowego oraz zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 

2013 r. poz. 627 ze zm.) odnoszące się do przedmiotowego obszaru.  

żony w obszarze Natura 2000 i stosownie do art. 96 ustawy z dnia 3 

ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

rodowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 20

ył, że wnioskowane przedsięwzięcie nie jest bezpoś

 tego obszaru, nie wynika z tej ochrony oraz nie będzie potencjalnie znacz

ce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 

 niezwłocznie zawiadomić o tym Wójta Gminy Smyków oraz 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach; jednocześnie obowiązane s

ć wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczy

wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora stosownych zarządzeń. 

cie nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi a tak

niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego. 

projektowanej inwestycji z istniejącymi drzewami krzewami.
infrastruktury technicznej z projektowan ą inwestycją. 

Brak na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych kolidujących z 

6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA. 

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje si

7. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA. 

Przedszkola wraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami 

żenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszcze

 warunków zabudowy dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej oraz obiektów i urządzeń 

ytkowania, pod warunkiem zapewnienia minimum 30% 

nie (w przedmiotowej decyzji udział powierzchni 

c postanowienia art. 73 ust. 1, pkt. 1 

rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze 

 z w/w przepisami prawa 

ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 

ony w obszarze Natura 2000 i stosownie do art. 96 ustawy z dnia 3 

rodowisku i jego ochronie, udziale 

rodowisko (tj. Dz. U. z 2013 

cie nie jest bezpośrednio związane z 

dzie potencjalnie znacząco oddziaływać 

iemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 

 o tym Wójta Gminy Smyków oraz 

ązane są zabezpieczyć 

 lub zniszczyć, do czasu 

enia dla zdrowia ludzi a także oddziaływać 

cymi drzewami krzewami. 

ych kolidujących z 

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach 

dzeniami i obiektami towarzyszącymi  : 

 zanieczyszczeń do powietrza 



 

atmosferycznego, 

� nie stanowi zagrożeń dla otoczenia pod wzgl

� projektowane użytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemn

do tego przeznaczonych, gospodarka wodno

socjalno-bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziaływa

w rejonie projektowanej budowy budynku,

� projektowana budowa nie stanowi zagro

 Projektowana budowa nie b

 

8. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

 Roboty budowlane należy wykonywa

pod nadzorem osób posiadających wła

wykonywać nie naruszając interesów osób trzecich.

  Realizacja budowy budynku

(możliwości nowego zagospodarowania działek).

 
 

Projektował cz ęść konstrukcyjn

mgr inż. arch Ryszard Dąbrowski
36/KL/75 

 
 
 

    

 
Projektował cz ęść architektoniczn

inż. Ryszard Fabrowski
27/66 
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ż ń dla otoczenia pod względem emisji hałasu, 

ytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemn

do tego przeznaczonych, gospodarka wodno-ściekowa (woda u

bytowych) nie powoduje niekorzystnych oddziaływań na powierzchni

w rejonie projektowanej budowy budynku, 

projektowana budowa nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych.

nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

8. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

ży wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeń

ących właściwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane nale

c interesów osób trzecich. 

budynku przedszkola nie ogranicza praw użytkowania działek s

ci nowego zagospodarowania działek). 

 

 

 

 

 konstrukcyjn ą: 

 
 

Sprawdził cz ęść konstrukcyjn

ąbrowski inż. Ryszard Fabrowski
27/66

 

 architektoniczn ą: Sprawdził cz ęść architektoniczn

. Ryszard Fabrowski mgr inż. arch Ryszard D
36/KL/75

ytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemnikach 

ciekowa (woda używana do celów 

ń na powierzchnię terenu 

iemnych. 

rodowiska i zdrowia ludzi. 

. 

 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

ciwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane należy 

ytkowania działek sąsiednich 

ęść konstrukcyjn ą: 

. Ryszard Fabrowski 
27/66 

 architektoniczn ą: 

. arch Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 



 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa budynku 
urządzeniami i obiektami 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW

Imi ę i nazwisko, nr uprawnień Specjalno

 
Michał Pawlikowski 

- 
 

Konstrukcyjno
budowlana

ADRES INWESTYCJI: 
Obręb ewidencyjny Smyków, 
Jednostka ewidencyjna Smyków,
dz. nr  128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2, 

~ 38 ~ 

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANY

budynku Przedszkola wraz z niezbę
dzeniami i obiektami towarzyszącymi

 
 
 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW I ASYSTENTÓW  

Specjalność Zakres opracowania Data 

Konstrukcyjno-
budowlana 

proj. architekt -budowlany 
(architektura – opracował, 
konstrukcja - opracował) 

06.2016r.

, 
128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,   

INWESTOR: 
Gmina Smyków 
Smyków 91 
26-212 Smyków 

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY 

 
 
 
 
 
 
 

z niezbędnymi 
ącymi.  

 Podpis 

06.2016r.  



 

 
inż. Ryszard Fabrowski 

27/66 
 

Konstrukcyjno
inżynieryjna,

 
mgr inż. arch. 

 Ryszard Dąbrowski 
36/KL/75 

 

Architektoniczna

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 
 

 
Budynek  Przedszkola wraz 

towarzysz ącymi   na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 

128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2, 

 

Tematem niniejszego opracowania j
przedszkola w Smykowie. 
 

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej.
Informacje uzyskane od inwestora o projektowanej inwestycji.
Decyzja Wójta Gminy Smyków
warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego
Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych.
Wizja własna na terenie działki. 

W związku z zamierzoną budową
budowlanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Niniejszy projekt architektoniczno 
budowlany wraz z projektem zagospodarowa
127/2,     stanowi projekt budowlany niezb
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Konstrukcyjno-
żynieryjna, 

proj. architekt -budowlany 
(architektura – projektant, 

konstrukcja - sprawdzający) 
06.2016r.

Architektoniczna 
proj. architekt -budowlany 

(architektura – sprawdzający, 
konstrukcja - projektant) 

06.2016r.

         
               Końskie, Czerwiec 2016r. 

 

OPIS TECHNICZNY 
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

Przedszkola wraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami 

na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 

128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,  poło żonej  w  msc. 

Smyków 

 

 

TEMAT OPRACOWANIA. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany, budowy

PODSTAWA OPRACOWANIA.  

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej. 
uzyskane od inwestora o projektowanej inwestycji. 

Smyków,  znak:B-6733.5.ICP.2016  z dnia 25.10.2016 rok
lokalizacji dla inwestycji celu publicznego. 

ciowa do celów projektowych. 

CEL OPRACOWANIA. 

budową przedszkola w Smykowie, konieczne jest opracowanie projektu 
budowlanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Niniejszy projekt architektoniczno 
budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu działki nr geod. 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 

stanowi projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budow
 

INWESTOR: 
Gmina Smyków 

Smyków 91 
26-212 Smyków 

06.2016r.  

06.2016r.  

BUDOWLANEGO 

dzeniami i obiektami 

na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 

msc. Smyków, gm. 

budowy, budynku 

6733.5.ICP.2016  z dnia 25.10.2016 rok, ustalającą 

, konieczne jest opracowanie projektu 
budowlanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Niniejszy projekt architektoniczno – 

128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 
dny do uzyskania pozwolenia na budowę. 



 

 msc. Smyków, gm. Smyków; działka nr geod. 

 
 
 
 
 
 
 
OPIS TECHNICZNY. 
PRZEZNACZENIE I PROGRAM U

Projektowana jest budowa budynku przedszkola
Przewiduje się wydzielenie części budynku 
oraz porządkowym (pomieszczenie 

PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Projektowana jest budowa budynku 
dzieci wraz z urządzeniami i obiektami 
jednoczesne przebywanie ponad 50 osób.

WARUNKI LOKALIZACYJNE.
Budynek zlokalizowany jest na działce z zapewnionym dojazdem. 
Warunki terenowe i gruntowe: budynek posadowiony jest za pomoc
rodzimym - warstwa II obejmuj
zagęszczenia wynosi ID  =  0,40 grunt no
Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia fundamentów.
Projektowany budynek należy do pierwszej kategorii geotechnicznej dla której wystarcza 
jakościowe określenie właściwoś
archiwum projektanta oraz u inwestora
Projekt dostosowany jest do warunków stref:
klimatycznej III ( wg PN-82/B-024
gruntowej III ( wg PN-81/B-11020)
obciążenia śniegiem III ( wg PN-
wiatrowej I ( wg PN-77/B-02011)
Ochrona cieplna ( wg PN-EN ISO 6946: 1999)
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.
 
  BUDYNEK  PRZEDSZKOLA

Szerokość, długość 

Wysokość 

Pow. zabudowy 

Powierzchnia użytkowa 

Kubatura 
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LOKALIZACJA.  

; działka nr geod. 128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2, 

PRZEZNACZENIE I PROGRAM U ŻYTKOWY . 
budowa budynku przedszkola wraz z niezbędnymi instalacjami towarzysz

ęści budynku przedszkola jako części o przeznaczeniu gospodarczym
(pomieszczenie porządkowe nr 18). 

PRZEZNACZENIE OBIEKTU . 
budynku przedszkola dwuoddziałowego przeznaczonego na 

dzeniami i obiektami towarzyszącymi. W budynku przedszkola 
ponad 50 osób.  

WARUNKI LOKALIZACYJNE.  
Budynek zlokalizowany jest na działce z zapewnionym dojazdem.  
Warunki terenowe i gruntowe: budynek posadowiony jest za pomocą fundamentów na gruncie 

obejmująca wilgotne, średnio zagęszczone piaski drobne, stopie
40 grunt nośny. 
żej posadowienia fundamentów. 
ży do pierwszej kategorii geotechnicznej dla której wystarcza 

ciwości gruntu. Wykonano dokumentacje geotechniczn
archiwum projektanta oraz u inwestora.  
Projekt dostosowany jest do warunków stref: 

02411) 
020) 
-80/B-02011) 

02011) 
EN ISO 6946: 1999) 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.  

PRZEDSZKOLA  

m x m 21,24x  24,99

m 8,035

m2 459,49

 m2 598,3

m3 1941 

128/2, 127/4, 127/5, 127/6, 127/2,     

dnymi instalacjami towarzyszącymi. 
ci o przeznaczeniu gospodarczym 

przeznaczonego na około 40 
przedszkola przewiduje się 

damentów na gruncie 
szczone piaski drobne, stopień 

y do pierwszej kategorii geotechnicznej dla której wystarcza 
Wykonano dokumentacje geotechniczną  do wglądu w 

21,24x  24,99 

8,035 

459,49 

98,3 

 



 

Wyposażenie instalacyjne: wentylacji grawitacyjnej, wody ciepłej, wody zimnej, instalacji 
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, teletechnicznej. Wyposa
w podstawowe media zapewnia prawidłowe
Odprowadzenie ścieków  sanitarnych poprzez projektowane przył
kanalizacji komunalnej. 
Odprowadzenie ścieków deszczowych za pomoc
przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodoci
PRZEZNACZENIE I PROGRAM U
W projektowanym budynku 
funkcjonowania obiektu jako budynku u
Program użytkowy:  
poziom parteru – funkcja użyteczno
sanitarnego. 
poziom piętra– funkcja użytecznoś
 
ROZWI ĄZANIA MATERIAŁOWE.
Fundamenty. 

Ławy fundamentowe betonowe (beton 
A-IIIN (RB500W) 4 φ 12, strzemiona 
posadowione bezpośrednio na gruncie no
chudego betonu grubości średnio 
pionowa ław fundamentowych 2 x Abiz
fundamentowych wg rys. konstrukcyjnych.
Ściany. 
Ściany fundamentowe warstwowe wylewane z betonu B20 w szalunkach lub murowane z 

bloczków betonowych B20 na zaprawie cementowej marki M
ekstrudowanego. 

W przypadku wykonywania ś
cementową. Na ścianach fundamentowych nale
smarowanie Abizolem R+P. 
Ściany zewnętrzne murowane 

gr. 15cm. Przy zachowaniu warunku szczelnego uło
Zaprawa cementowo-wapienna marki M8.
Ściany wewnętrzne nośne z bloczków gazobetonowych 600 gr.24cm

wapienna marki M8. Wskaźnik izolacji akustycznej R = 52 dB (wymagany min. 50 dB wg PN
02151-11:1999). 
Ściany działowe nadzienia murowane 

Wskaźnik izolacji akustycznej R = 43 dB ( wymagany min. 35 dB dl
02151-11:1999), ocieplone styropianem gr. 15 cm. 

Kanały wentylacji grawitacyjnej  z kształtek ceramicznych obmurowane cegł
6,5 cm (klasa 15MPa). Kanał dymowy z 
stropodachem kanały ocieplone styropianem gr. 12 cm i otynkowane tynkiem 
Nadproża, belki, słupy trzpienie wie

Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19 lub wylewane na mokro z betonu 
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enie instalacyjne: wentylacji grawitacyjnej, wody ciepłej, wody zimnej, instalacji 
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, teletechnicznej. Wyposa
w podstawowe media zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 

cieków  sanitarnych poprzez projektowane przyłącze do istniej

cieków deszczowych za pomocą rynien i rur spustowych poprzez projektowane 
kanalizacji deszczowej.  
ącej sieci wodociągowej. 

PRZEZNACZENIE I PROGRAM U ŻYTKOWY.  
budynku znajdują się pomieszczenia niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania obiektu jako budynku użyteczności publicznej (przedszkola). 

żyteczności publicznej, pom.  porządkowe, techniczne oraz zaplecza 

yteczności publicznej oraz zaplecza sanitarnego. 

ZANIA MATERIAŁOWE.  

Ławy fundamentowe betonowe (beton C25/30) zbrojone konstrukcyjnie 4 pr
12, strzemiona φ6 co 20cm φ 6 ze stali A-0 (StOS-b).

rednio na gruncie nośnym poniżej przemarzania, na warstwie wyrównawczej z 
rednio 10 cm izolowane poziomo papą na lepiku asfaltowym. Izolacja 

pionowa ław fundamentowych 2 x Abizol R+P. Ławy fundamentowe obciążone osiowo. Rzut ław 
fundamentowych wg rys. konstrukcyjnych. 

ciany fundamentowe warstwowe wylewane z betonu B20 w szalunkach lub murowane z 
bloczków betonowych B20 na zaprawie cementowej marki M11 z 8 cm warstw

W przypadku wykonywania ścian z bloczków betonowych ścianę należ
cianach fundamentowych należy wykonać izolacje pionow

trzne murowane z bloczków gazobetonowych 600 gr.24cm ocieplone styropianem 
cm. Przy zachowaniu warunku szczelnego ułożenia współczynnik Uk < 0.2

wapienna marki M8. 
z bloczków gazobetonowych 600 gr.24cm. Zaprawa cementowo 

nik izolacji akustycznej R = 52 dB (wymagany min. 50 dB wg PN

murowane bloczków gazobetonowych 600 gr. 
nik izolacji akustycznej R = 43 dB ( wymagany min. 35 dB dla pom. sanitarnych wg PN

:1999), ocieplone styropianem gr. 15 cm.  
Kanały wentylacji grawitacyjnej  z kształtek ceramicznych obmurowane cegł

Kanał dymowy z kształtek keramzytowych z wkładem ceramicznym.
stropodachem kanały ocieplone styropianem gr. 12 cm i otynkowane tynkiem 

wieńce i stropy. 
elbetowe prefabrykowane typu L19 lub wylewane na mokro z betonu 

enie instalacyjne: wentylacji grawitacyjnej, wody ciepłej, wody zimnej, instalacji 
kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, teletechnicznej. Wyposażenie 

ącze do istniejącej sieci 

 rynien i rur spustowych poprzez projektowane 

ędne dla prawidłowego 
ci publicznej (przedszkola).  

dkowe, techniczne oraz zaplecza 

) zbrojone konstrukcyjnie 4 prętami ze stali klasy 
. Ławy fundamentowe 

ej przemarzania, na warstwie wyrównawczej z 
 na lepiku asfaltowym. Izolacja 

ążone osiowo. Rzut ław 

ciany fundamentowe warstwowe wylewane z betonu B20 w szalunkach lub murowane z 
cm warstwą styropianu 

 należy przetrzeć zaprawą 
 izolacje pionową przez dwukrotne 

ocieplone styropianem 
enia współczynnik Uk < 0.23W/m2*K. 

. Zaprawa cementowo - 
nik izolacji akustycznej R = 52 dB (wymagany min. 50 dB wg PN-B-

 12 cm, klasy 11 MPa. 
a pom. sanitarnych wg PN-B-

Kanały wentylacji grawitacyjnej  z kształtek ceramicznych obmurowane cegłą ceramiczną pełną 
keramzytowych z wkładem ceramicznym. Ponad 

stropodachem kanały ocieplone styropianem gr. 12 cm i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym. 

elbetowe prefabrykowane typu L19 lub wylewane na mokro z betonu żwirowego 



 

C25/30 zbrojone prętami stalowymi 
Belki słupy trzpieniei podcią

prętami stalowymi A-IIIN (RB500W)
Strop żelbetowy grubości 15

(RB500W).  
 Wieńce żelbetowe beton C25/30

φ 6 ze stali A-0 (StOS-b) co 20cm.
 
 

Stropodach. 
Stropodach żelbetowy gruboś

IIIN (RB500W).  ocieplony płytami styropianowymi grubo
spadkowymi o spadku 3% 

 

1. Strop betonowy gr. 15 cm.
2. Papa podkładowa na zagruntowanym podło
3. Termoizolacja (styropian, 

 płyty bazowe EPS 100 gr. 10 cm+
100 gr. 20 cm 

4. 2x papa podkładowa mocowana mechanicznie.
5. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Opis sposobu wykonania izolacji termicznej
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod płyty izolacyjne powinno by
(gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podło
zmniejsza przyczepność kleju). Do gruntowania
zgodnie z zaleceniami danego producenta.
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owymi A-IIIN (RB500W). 
i podciągi wylewane na mokro z betonu żwirowego 

IIIN (RB500W). 
5cm z betonu klasy C25/30 zbrojone prętami 

C25/30 zbrojone 4 prętami φ 12 ze stali A-IIIN (RB500W)

cm. 

grubości 15cm z betonu klasy C25/30 zbrojone prę
IIIN (RB500W).  ocieplony płytami styropianowymi grubości 30 cm, dodatkowo 

gr. 15 cm. 
Papa podkładowa na zagruntowanym podłożu emulsją asfaltową 

ermoizolacja (styropian, EPS 100 ) 
płyty bazowe EPS 100 gr. 10 cm+ płyty spadkowe EPS 100 1do27 cm+

odkładowa mocowana mechanicznie. 
termozgrzewalna wierzchniego krycia. 

Opis sposobu wykonania izolacji termicznej: 

pod płyty izolacyjne powinno być czyste, suche, zagruntowane emulsyjn
(gruntowanie ma na celu odtłuszczenie podłoża i usunięcie ewentualnego pyłu i kurzu, który 

 kleju). Do gruntowania należy używać preparatów do tego 
zgodnie z zaleceniami danego producenta. 

wirowego C25/30 zbrojone 

ętami φ 12 ze stali A-IIIN 

IIIN (RB500W), strzemiona 

zbrojone prętami φ 12 ze stali A-
ci 30 cm, dodatkowo płytami 

 

płyty spadkowe EPS 100 1do27 cm+ płyty bazoweEPS 

 czyste, suche, zagruntowane emulsyjną masą asfaltową 
cie ewentualnego pyłu i kurzu, który 

 preparatów do tego przeznaczonych 



 

Paro izolacja 
Na zagruntowanej powierzchni nale
specjalnych membran bitumicznych lub 
 Mocowanie płyt styropianowych
Płyty kleić klejami adhezyjnymi lub klejami bitumicznymi trwale plastycznymi. W przypadku 
stosowania technik klejowych podło
krawędziowe i narożne powinny by
podanego niżej schematu. 
Jeśli do mocowania stosowany jest klej bitumiczny, to wa
kryterium w doborze kleju bitumicznego jest to, aby nie zawierał on zwi
styropianów (rozpuszczalników organicznych) mog
Zużycie tego rodzaju kleju waha si
W przypadku podłoża z płyt żelbetowych do monta
klejowo-mechaniczną. Klej rozprowadza si
do boków płyt już przyklejonych. Mas
pasmach szerokości ok. 40-50 mm równolegle do podłu
brzegowej podłoża zaleca się nałoż
układania kolejnego rzędu płyt z zakładkami nanosi si
uprzednio ułożony odcinek, od strony, gdzie b
odcinka, całość dobrze dociska się
dodatkowo użyć łączników mechanicznych.
 
Schemat montażu płyt w strefach obci

sposób mocowania 
strefa 
wewnętrzna 
[m2]  

lepik na gorąco 
10% 
powierzchni 
płyty 

klej bitumiczny lub 
adhezyjny  

2 pasy 
szerokości 40
mm 

łączniki 
mechaniczne o 
nośności 0,6 kN 

3 szt./m2 

 

 

Zastosować do krycia dachu  papy z
zwiększa wielokrotnie trwałość
Pokrycia z papy polimerowej nie wymagaj
Ewentualne uszkodzenia mechaniczne mo
warstwy papy w miejscu przecię
wysoka odporność na tzw. kwaś
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Na zagruntowanej powierzchni należy rozłożyć paro izolację. Może być ona wykonana ze 
specjalnych membran bitumicznych lub papy podkładowej. 

styropianowych 
klejami adhezyjnymi lub klejami bitumicznymi trwale plastycznymi. W przypadku 

stosowania technik klejowych podłoże zawsze musi być zagruntowane, natomiast strefy 
ne powinny być dodatkowo wzmocnione łącznikami mechanicznymi wg 

li do mocowania stosowany jest klej bitumiczny, to ważne jest, jaki klej będzie
kryterium w doborze kleju bitumicznego jest to, aby nie zawierał on związków szkodliwych dla 
styropianów (rozpuszczalników organicznych) mogących uwalniać się w niskich temperaturach. 

ycie tego rodzaju kleju waha się średnio ok. 0,3-0,5 kg/m2. 
żelbetowych do montażu płyt można stosować metod

. Klej rozprowadza się na podłożu, a następnie przyciska płyty, dosuwaj
 przyklejonych. Masę klejącą należy nanosić bezpośrednio na podło

50 mm równolegle do podłużnej osi płyt, w 3-4 rzę
ę nałożenie kilku pasm poprzecznych. Przed przyst

du płyt z zakładkami nanosi się warstwę kleju szerokoś
ony odcinek, od strony, gdzie będzie zakładka. Po zakończeniu układania kolejnego 

ska się do podłoża. W strefach narożnych i krawędziowych nale
czników mechanicznych. 

u płyt w strefach obciążenia wiatrem 

ętrzna strefa krawędziowa [m2]  strefa naro

powierzchni 
20% powierzchni płyt i 3 
łączniki mechaniczne 

40% powierzchni płyt i 5 
łączników mechanicznych

ści 40-50 
3 pasy szerokości 40-50 
mm i 3 łączniki 
mechaniczne  

4 pasy szeroko
mm i 4 łą
mechaniczne

 6 szt./m2 9 szt./m2

papy z asfaltu modyfikowanego polimerami i
ść pokryć w porównaniu z tradycyjnymi pokryciami papowymi. 

papy polimerowej nie wymagają w okresie eksploatacji prac konserwacyjnych. 
Ewentualne uszkodzenia mechaniczne można naprawić przez przyklejenie (zgrzanie) dod

miejscu przecięcia. Ważnymi zaletami pap elastomerowo
 na tzw. kwaśne deszcze w rejonach uprzemysłowionych oraz odporno

 ona wykonana ze 

klejami adhezyjnymi lub klejami bitumicznymi trwale plastycznymi. W przypadku 
 zagruntowane, natomiast strefy 

cznikami mechanicznymi wg 

klej będzie użyty. Istotnym 
zków szkodliwych dla 

 w niskich temperaturach. 

ć metodę mieszaną 
przyciska płyty, dosuwając je 
rednio na podłoże w 

4 rzędach. W strefie 
m poprzecznych. Przed przystąpieniem do 

szerokości ok. 50 mm na 
czeniu układania kolejnego 

ędziowych należy 

strefa naroży [m2]  

40% powierzchni płyt i 5 
czników mechanicznych 

pasy szerokości 40-50 
4 łączniki 

mechaniczne  

2 

asfaltu modyfikowanego polimerami i elastomerami które 
tradycyjnymi pokryciami papowymi. 

okresie eksploatacji prac konserwacyjnych. 
 przez przyklejenie (zgrzanie) dodatkowej 

nymi zaletami pap elastomerowo-bitumicznych jest 
rejonach uprzemysłowionych oraz odporność na 



 

starzenie spowodowane promieniowaniem słonecznym dzi
łupka na wierzchniej stronie papy.

 

 

 

 

 

 

 

Odwodnienie attykowe stropodachu wykona
odwadniającego np. TopWet. Dopuszcza si
spełniających wymogi funkcjonalne oraz 
attykowego stropodachu płaskiego krytego pap

 
 

W stropodachu należy wbudować
stali ocynkowanej, współczynnik przenikania ciepła U = 
Otwory okienne i drzwiowe. 

Stolarka okienna i drzwiowa PCV 
Okna w kolorze brązowym

Przeszklenia wielokomorowe, niskoemisyjne, współczynnik przenikania ciepła:
W/m2K. Współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 m3/[m*h*(daPa)2/3] przy oknach 
rozszczelnionych. Wskaźnik izolacyjno
zdolności wymiany powietrza od 20

Drzwi wejściowe do budynku antywłaman
wewnętrzne ze skrzydłami płaskimi z o
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starzenie spowodowane promieniowaniem słonecznym dzięki zastosowaniu posyp
łupka na wierzchniej stronie papy. 

Odwodnienie attykowe stropodachu wykonać według zaleceń technologii producenta systemu 
TopWet. Dopuszcza się zastosowanie innych technologii i produktów 

cjonalne oraz użytkowe. Poniżej schemat wbudowania odwodnienia 
attykowego stropodachu płaskiego krytego papą. 

y wbudować klapę dymową kopułową z podwójnego akrylu, z podstaw
współczynnik przenikania ciepła U = 1,3 [W/m2*K]. 

PCV wg. zestawienia. 
zowym od wewnątrz i z zewnątrz. Skrzydła rozwierane i uchylne. 

okomorowe, niskoemisyjne, współczynnik przenikania ciepła:
W/m2K. Współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 m3/[m*h*(daPa)2/3] przy oknach 

nik izolacyjności akustycznej Rw = 32-42 dB. Zastosowa
ci wymiany powietrza od 20-45 m3/h. 

budynku antywłamaniowe klasy C,  Umax = 1.5 W/m2K.
trzne ze skrzydłami płaskimi z ościeżnicą drewnianą. 

ki zastosowaniu posypki z naturalnego 

technologii producenta systemu 
 zastosowanie innych technologii i produktów 

ej schemat wbudowania odwodnienia 

 

z podwójnego akrylu, z podstawą ze 

trz. Skrzydła rozwierane i uchylne. 
okomorowe, niskoemisyjne, współczynnik przenikania ciepła: Umax = 1.1 

W/m2K. Współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 m3/[m*h*(daPa)2/3] przy oknach 
42 dB. Zastosować nawietrzaki o 

,  Umax = 1.5 W/m2K.. Drzwi 



 

Parapety zewnętrzne z stalowe 
Opis elementów wykończeniowych budynku.
Tynki i okładziny ścian. 
Ściany i sufity: tynk gipsowy wykonywany maszynowo zacierany na gładko
powłokę malarską, malowany farbami emulsyjnymi.
Ściany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach:
wysokości 2,5 m, powyżej tynk 
przygotowany pod powłokę malarsk
 
Podłogi i posadzki. 
Podłogi: Wykładzina winylowa wielowarstwowa o klasie 
rysunków architektonicznych. 
Posadzki pomieszczeń sanitarnych i kuchni
ścieralności V (PEI 5. Liczba obrotów powy
Posadzki korytarzy: Wykładzina winylowa wielowarstwowa o klasie 
pomieszczeniach według rysunków architektonicznych.
Okładziny podestów, biegów schodowych
antypoślizgowej. 

Izolacje. 
Izolacje termiczne podłóg na gruncie
0.30 W/m2*K, izolacja stropu nad parterem styropian 8,0 cm.
Izolacje termiczne stropu nad ostatni
spadkowy, współczynnik przenikania ciepła Uk = 0.
Izolacja przeciwwilgociowa poziom
asfaltowym na zagruntowanym podło
Izolacja przeciwwodne pod posadzkami pomieszcze
emulsją asfaltową oraz 2 x papa asfaltowa

Tynki i okładziny zewnętrzne 
Tynki zewnętrzne: tynki cienkowarstwowe akrylowe kolorowe (w kolorach pastelowych),
Ściany fundamentowe: tynk mozaikowy
Obróbki, rury spustowe. 

rury spustowe z profili stalowych
obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.
balustrady stalowe nierdzewne

Izolacyjność cieplna. 
Przyjęto następujące współczynniki przenikania ciepła

dla stropu nad ostatnią kondygnacj
dla ścian zewnętrznych U = 0,23 [W/m
posadzka na gruncie  U = 0,30
dla okien U = 1,1 [W/m2*K].
dla klapy dymowej  U = 1,3
dla drzwi zewnętrznych U = 1,5 [W/m

Wyposażenie. 
Łazienki: wyposażone w urzą

wyszczególnione w części sanitarnej
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stalowe  kolorze RAL 8008 oraz wewnętrzne z kamienia naturalnego.
czeniowych budynku. 

gipsowy wykonywany maszynowo zacierany na gładko
, malowany farbami emulsyjnymi. 

ciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach: okładziny z płytek ceramicznych do 
ynk gipsowy wykonywany maszynowo zacierany na gładko 

 malarską, malowany farbami emulsyjnymi. 

wielowarstwowa o klasie ścieralności: T, pomieszczeniach

 sanitarnych i kuchni płytki ceramiczne gresowe lub terakota
(PEI 5. Liczba obrotów powyżej 12000) wg. ISO 10545-7 

Wykładzina winylowa wielowarstwowa o klasie 
pomieszczeniach według rysunków architektonicznych.. 

y podestów, biegów schodowych: płytki ceramiczne gresowe o skutecznej fakturze 

na gruncie: styropian gr. 10cm, współczynnik prze
0.30 W/m2*K, izolacja stropu nad parterem styropian 8,0 cm. 

stropu nad ostatnią kondygnacją: styropian  gr. 10+20 cm,
współczynnik przenikania ciepła Uk = 0.18 W/m2*K. 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod posadzkami: 2xpapa asfaltowa 400/1200 na lepiku 
asfaltowym na zagruntowanym podłożu. 
Izolacja przeciwwodne pod posadzkami pomieszczeń mokrych: beton wodoszczelny zagruntowany 

 oraz 2 x papa asfaltowa 
ętrzne ścian: 

tynki cienkowarstwowe akrylowe kolorowe (w kolorach pastelowych),
tynk mozaikowy w nawiązaniu do istniejącej kolorysty

rury spustowe z profili stalowych. 
blachy stalowej powlekanej. 

nierdzewne. 

ce współczynniki przenikania ciepła wg WT zał. nr 2: 
ą kondygnacją U = 0,18 [W/m2*K]. 

trznych U = 0,23 [W/m2*K]. 
= 0,30 [W/m2*K]. 
*K].  

U = 1,3 [W/m2*K]. 
trznych U = 1,5 [W/m2*K]. 

one w urządzenia przystosowane do projektowanej funkcji pomieszcze
ci sanitarnej. 

z kamienia naturalnego. 

gipsowy wykonywany maszynowo zacierany na gładko przygotowany pod 

okładziny z płytek ceramicznych do 
gipsowy wykonywany maszynowo zacierany na gładko 

pomieszczeniach według 

płytki ceramiczne gresowe lub terakota klasy 

Wykładzina winylowa wielowarstwowa o klasie ścieralności: T, 

płytki ceramiczne gresowe o skutecznej fakturze 

cm, współczynnik przenikania ciepła Uk = 

cm, dodatkowo styropian 

2xpapa asfaltowa 400/1200 na lepiku 

beton wodoszczelny zagruntowany 

tynki cienkowarstwowe akrylowe kolorowe (w kolorach pastelowych), 
cej kolorystyki budynku. 

dzenia przystosowane do projektowanej funkcji pomieszczeń 



 

 
Dla przedmiotowych dojść i dojazdów oraz miejsc postojowych zastosowa
konstrukcj ę nawierzchni: 

1. Miejsca postojowe 
• warstwa ścieralna z betonowych płyt a
• warstwa podsypki cementowo

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0
• warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm.

 
2. Place manewrowe i dojazdy
• warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm,

• warstwa podsypki żwirowej 0
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0
• warstwa piasku stabilizowanego cementem 

Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej grubo
betonowej z oporem z betonu C12/15

MATERIAŁY DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
- beton konstrukcyjny C25/30
- beton konstrukcyjny C25/30
- beton w podłożu C8/10, 
- ściany wypełniające murowane z bloczków gazobetonowych np. H+H 600, suporex itp. 

 - stal zbrojeniowa A-IIIN(
 

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPO
PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SMYKOWIE

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy 459,49 m
budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych
 

2. Odległość od obiektów sąsiaduj
Min. 8 m od budynków na innej działce i min. 4 m
 

3. Przewidywana gęstość obci
Dla budynków ZL nie określa się
 

4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka
poszczególnych pomieszczeniach:

ZL II 

W budynku brak pomieszczeń na ponad 

 
5. Ocena zagrożenia wybuchem:

Nie występuje 
 

6. Podział obiektu na strefy po
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 i dojazdów oraz miejsc postojowych zastosować

cieralna z betonowych płyt ażurowych gr. 8 cm,  
warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm, 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm gr. 20 cm,
warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm. 

dojazdy 
warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm, 

wirowej 0-4 mm gr. 5 cm,  
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31 gr. 20 cm,
warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm. 

we 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15 

MATERIAŁY DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
C25/30 dla części fundamentowej,  
C25/30, część nadziemna, 

 
ce murowane z bloczków gazobetonowych np. H+H 600, suporex itp. 

(RB500W), 

CE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ DO 
PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SMYKOWIE

  
ść i liczba kondygnacji: 

m2, powierzchnia użytkowa 562,65 m2, wysoko
budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych 

 od obiektów sąsiadujących: 
Min. 8 m od budynków na innej działce i min. 4 m od granic działki.  

ść obciążenia ogniowego 
la się 

enia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach: 

ń na ponad 30 osób 

enia wybuchem: 

6. Podział obiektu na strefy pożarowe: 

 i dojazdów oraz miejsc postojowych zastosować następującą 

63 mm gr. 20 cm, 

31 gr. 20 cm, 

ści 5 cm na ławie 

ce murowane z bloczków gazobetonowych np. H+H 600, suporex itp. 

ŻAROWEJ DO 
PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SMYKOWIE  

, wysokość 8,035 m, 

dej kondygnacji i w 



 

Dopuszczalna powierzchnia strefy po
Budynek stanowi jedną strefę poż
 

7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporno
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 

Wymagana klasa „C”. 
Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie „C” odporno
- konstrukcja nośna   R 60      
- konstrukcja dachu   R 15 
- strop                        REI 60 
- ściana zew.              EI 30 
- ściana wew.             EI 15 
- przekrycie dachu     RE 15 
Kotłownia wydzielona ścianami EI 60, stropem REI 60, drzwiami EI 30.
Skład opału i żużlownia wydzielone 
 
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniaj
 

8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne:
 
- długość przejścia do 40m. Przej
- długość dojścia w strefie do 10 przy jednym doj
- szerokość biegu min 1,2 m, szeroko
- klatka wydzielona przegrodami REI 60, drzwiami EI 30 i oddymiana
- z pomieszczeń przeznaczonych na ponad 6 osób drzwi otwierane na zewn
- szerokość drzwi min. 0,9m w ś
- dla drzwi dwuskrzydłowych jedno ze skrzydeł min. 0,9m
- szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m (w przypadku ewakuacji t

szerokość min. 1,2 m) 
- obudowa drogi ewakuacyjnej EI 15 
- wysokość drogi ewakuacyjnej 2,2 m z lokalnym obni
- pomieszczenia od dróg ewakuacyjnych zamkni
- drzwi po całkowitym otworzeniu nie mog
- oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych 
 

9. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów 
stałego 

- w strefach pożarowych ZL  stosowanie do wyko
których produkty rozkładu termicznego s
zabronione 

- na drogach komunikacji ogólnej, słu
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione

- wykładziny podłogowe w pomieszczeniach co najmniej trudnozapalne
- okładziny sufitów oraz sufity podwieszone nale

niezapalnych, niekapiących i nieodpadaj
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej budynku wynosi 5000 m2  
ę pożarową. 

żarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  

 ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie „C” odporno

cianami EI 60, stropem REI 60, drzwiami EI 30. 
lownia wydzielone ścianami EI 120, stropem REI 120, drzwiami EI 6

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniające ognia).  

świetlenie awaryjne: 

cia do 40m. Przejście to może prowadzić przez max. 3 pomieszczenia
cia w strefie do 10 przy jednym dojściu 

 biegu min 1,2 m, szerokość spocznika min. 1,3 m, wysokość stopnia 0,15 m
klatka wydzielona przegrodami REI 60, drzwiami EI 30 i oddymiana 

 przeznaczonych na ponad 6 osób drzwi otwierane na zewną
 drzwi min. 0,9m w świetle   

rzwi dwuskrzydłowych jedno ze skrzydeł min. 0,9m 
 poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m (w przypadku ewakuacji tą drog

obudowa drogi ewakuacyjnej EI 15  
 drogi ewakuacyjnej 2,2 m z lokalnym obniżeniem do 2 m na długo

pomieszczenia od dróg ewakuacyjnych zamknięte drzwiami 
drzwi po całkowitym otworzeniu nie mogą ograniczać szerokości drogi ewakuacyjnej

wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych  

żarowe dla elementów wykończenia wnętrz i    wyposa

arowych ZL  stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów  łatwo zapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymi

ólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione 
wykładziny podłogowe w pomieszczeniach co najmniej trudnozapalne 
okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów  niepalny

cych i nieodpadających pod wpływem ognia 

ci ogniowej i stopień 

 ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie „C” odporności pożarowej: 

cianami EI 120, stropem REI 120, drzwiami EI 60. 

 przez max. 3 pomieszczenia 

ść stopnia 0,15 m 

 przeznaczonych na ponad 6 osób drzwi otwierane na zewnątrz 

 poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m (w przypadku ewakuacji tą drogą  do 20 osób 

na długości do 1,5 m 

ci drogi ewakuacyjnej 

trz i    wyposażenia 

trz materiałów  łatwo zapalnych, 
 bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest 

cych celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 

 z materiałów  niepalnych lub 



 

 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo
- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpo

przy wejściu do budynku lub przy głównym zł
- instalacja odgromowa zgodnie z PN 
- przepusty instalacyjne o średnicy powy

ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie
elementów(wymóg ten nie do
ogrzewczych, wprowadzanych przez 

- oświetlenie ewakuacyjne   
  
11. Dobór urządzeń przeciwpoż
- przeciwpożarowy wyłącznik pr
- hydranty wewnętrzne 25 z węż

chronioną powierzchnię 
- system oddymiania klatki schodowej

automatycznie uchylnego okna na klatce schodowej
- oświetlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej 

 
12. Wyposażenie w gaśnice 

- jedna jednostka masy środka ga
powierzchni strefy pożarowej

- szczegółowy wykaz gaśnic nale
należy przygotować przed odbiorem budynku 

 
13. Zaopatrzenie w wodę do zewn

10 l/s z jednego hydrantu 80 mm zlokalizowanego min. 5 m i max 75 m 
 

14. Droga pożarowa 
Droga o szerokości 4 m z przejazdem bez cofania i poł
szerokości min. 1,5 m i długości nie wi
 

15. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpo
Przed przystąpieniem do użytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawc
- Opracować „Instrukcję bezpiecze
- Oznakować obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppo
- Wywiesić w obiekcie instrukcje post
- Wyposażyć budynek w odpowiedni rodzaj i ilo
- Wykonać pomiary parametrów technicznych hydrantów  
 
 
                                                                           
 
 
 

~ 48 ~ 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:     
instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prą

b przy głównym złączu  
instalacja odgromowa zgodnie z PN  

średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o klasie   odporno
ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych 
elementów(wymóg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno

 przeciwpożarowych w obiekcie: 
cznik prądu  

trzne 25 z wężami półsztywnymi  obejmującym swoim zasi

system oddymiania klatki schodowej wraz z systemem dodatkowego napowietrzania za pomoc
automatycznie uchylnego okna na klatce schodowej 

wakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej  

 
rodka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gaś
arowej 
nic należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa  po

 przed odbiorem budynku  

ę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
10 l/s z jednego hydrantu 80 mm zlokalizowanego min. 5 m i max 75 m od ścian budynku

ci 4 m z przejazdem bez cofania i połączona z drzwiami utwardzonym doj
ści nie większej niż 30 m.  

15. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpożarowego 
ytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcą d/s ppoż

 bezpieczeństwa pożarowego” 
 obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoż. 

 w obiekcie instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru
dynek w odpowiedni rodzaj i ilość gaśnic 

 pomiary parametrów technicznych hydrantów   

                                                                           Opracował:  

ytkowych:      
cznikiem prądu umieszczonym 

cianach i stropach o klasie   odporności 
ci ogniowej EI tych 

tyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
 higieniczno-sanitarnych) 

cym swoim zasięgiem całą 

wraz z systemem dodatkowego napowietrzania za pomocą 

) zawartego w gaśnicach na 100 m2 

stwa  pożarowego, którą 

ścian budynku 

czona z drzwiami utwardzonym dojściem o 

 d/s ppoż. należy : 

żaru 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
 
Projektowany obiekt budowlany 

a) zanieczyszczenia wód gruntowych,
woda z wodociągu lokalnego, odprowadzenie 
kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej
b) emisji zanieczyszczeń gazowych (w 
instaluje się urządzeń, które mog
c) wytwarzania odpadów stałych:
w obiekcie nie przewiduje si
bytowe będą gromadzone w pojemnikach na nieczysto
odpadów komunalnych w systemie zorganizowanym przez odpowiednie słu
d) emisji hałasu oraz wibracji, a tak
elektromagnetycznych i innych: w obiekcie nie wyst
elektromagnetycznego, wibracji.
e) wpływu obiektu na istniej
powierzchniowe i podziemne: wody opadowe z połaci dachowej b
kanalizacji deszczowej, obiekt nie b
Przewiduje się nowe nasadzenia drzew owocowych i ozdobnych.
 

WARUNKI GRUNTOWO- WODNE 
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra 
kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla której wystarcza jako
właściwości gruntu. 
Inwestor wykonał badania podło
geotechnicznej podłoże nadaje si
posadowiony jest za pomocą fundamentów na gruncie rodzimym 
średnio zagęszczone piaski drobne, stopie
W czasie prac terenowych stwierdzono wyst
głębokości 4,6 – 5,0 m p.p.t. Zwierciadło stabilizowało si
Okresowo wody gruntowe mogą
badań polowych ustalono, ze w podło
poziomie posadowienia i poniż
genetycznie. Zwierciadło wód gruntowych poło
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.  

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje zagrożeń w następujących kategoriach:
a) zanieczyszczenia wód gruntowych, 

gu lokalnego, odprowadzenie ścieków za pomocą istniej
do sieci kanalizacji sanitarnej, 

 gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych: w obiekcie nie 
, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych, pyłowych,

c) wytwarzania odpadów stałych: 
w obiekcie nie przewiduje się powstawania znaczących ilości odpadów bytowych. Odpady 

 gromadzone w pojemnikach na nieczystości stałe i wywo
odpadów komunalnych w systemie zorganizowanym przez odpowiednie słu
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizuj
elektromagnetycznych i innych: w obiekcie nie występują ź
elektromagnetycznego, wibracji. 
e) wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym gleb
powierzchniowe i podziemne: wody opadowe z połaci dachowej będ

, obiekt nie będzie wpływał w istotny sposób w istniej
 nowe nasadzenia drzew owocowych i ozdobnych. 

WODNE – OPINIA GEOTECHNICZNA. 

dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462), projektowany budynek (zamierzenie inwestycyjne)
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla której wystarcza jako

podłoża gruntowego. Według informacji 
e nadaje się do bezpośredniego posadowienia fundamentów. 

 fundamentów na gruncie rodzimym - warstwa II 
szczone piaski drobne, stopień zagęszczenia wynosi ID  =  0,40 grunt no

W czasie prac terenowych stwierdzono występowanie wód gruntowych w postaci s
5,0 m p.p.t. Zwierciadło stabilizowało się na głębokości 3,0 

Okresowo wody gruntowe mogą występować w strefie głębokości 0 – 1 m p.p.t.
 polowych ustalono, ze w podłożu występują warunki gruntowe proste. 

poziomie posadowienia i poniżej występują warstwy gruntów jednorodnych litologicznie i 
gruntowych położone jest poniżej poziomu 

cych kategoriach: 

istniejącego przyłącza 

tym zapachów), pyłowych i płynnych: w obiekcie nie 
 gazowych, pyłowych, 

ci odpadów bytowych. Odpady 
ci stałe i wywożone na wysypisko 

odpadów komunalnych w systemie zorganizowanym przez odpowiednie służby komunalne, 
ści jonizującego, zakłóceń 
ą źródła emisji pola 

 ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne: wody opadowe z połaci dachowej będą odprowadzane do 

dzie wpływał w istotny sposób w istniejący drzewostan. 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

(zamierzenie inwestycyjne) 
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla której wystarcza jakościowe określenie 

a gruntowego. Według informacji zawartych w opinii 
redniego posadowienia fundamentów. Budynek 

II obejmująca wilgotne, 
=  0,40 grunt nośny. 

powanie wód gruntowych w postaci sączeń  na 
ści 3,0 – 3,6 m p.p.t.  

1 m p.p.t. Na podstawie 
             W podłożu, w 

 warstwy gruntów jednorodnych litologicznie i 
 posadowienia. 



 

Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
zaliczyć się do I kategorii geotechnicznej
Przedszkola w Smykowie dostępna w archiwum projektanta oraz 
 
 
 
 
 
 
 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
 
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku
 
Projektowana budowa realizowana w sposób tradycyjny.
Przeznaczenie obiektu to obiekt Przedszkola
prawidłowego funkcjonowania jako obiektu 
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
połaci dachu 2º 
Wyposażenie instalacyjne : wody zimnej, wody 
telefoniczna i wentylacji grawitacyjnej
media zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Odprowadzenie wód deszczowych za 
pomocą rynien i rur spustowych do kan
 
Bilans mocy urządzeń elektrycznych
 

Lp. Urządzenie

1 Oświetlenie wbudowane 

 
Właściwości cieplne przegród zewn
 

Lp. Rodzaj przegrody

1 ściana zewnętrzna pełna

2 strop nad ostat. kondygnacj

3 okno/szyba 

4 drzwi 

5 posadzka 
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powania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany
kategorii geotechnicznej.  Opinia geotechniczna dla projektowanego budynku 

ępna w archiwum projektanta oraz inwestora. 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.  

żytkowa budynku 

Projektowana budowa realizowana w sposób tradycyjny. 
Przedszkola wyposażony w niezbędne instalacje konieczne dla 

prawidłowego funkcjonowania jako obiektu przedszkola. 
, niepodpiwniczony. Stropodach żelbetowy pokryty pap

enie instalacyjne : wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,
i wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania. Wyposażenie w podstawowe 

media zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Odprowadzenie wód deszczowych za 
do kanalizacji deszczowej. 

 elektrycznych 

dzenie Moc 
elektryczna 

[W]  

[szt] 

100  65 

ci cieplne przegród zewnętrznych 

Rodzaj przegrody U 

[W/m2x k]  

trzna pełna 0,23 

strop nad ostat. kondygnacją 0,18 

1,30/1,10 

1,5 

0,30 

. Obiekt budowlany należy 
Opinia geotechniczna dla projektowanego budynku 

dne instalacje konieczne dla 

elbetowy pokryty papą, ze spadkiem 

ciepłej, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, 
żenie w podstawowe 

media zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Odprowadzenie wód deszczowych za 

Suma mocy 
elektrycznej 

[W]  

6500 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczych CO
 

Lp. Rodzaj układu 

1 Przesył (dystrybucja) ciepła CO

2 Akumulacja ciepła CO

3 Wytwarzanie ciepła CO

4 Regulacja i wykorzystanie ciepła CO

 
Parametry sprawności energetycznej instalacji CWU
 

Lp. Rodzaj układu 

1 Wytwarzanie ciepła CWU

2 Przesył (dystrybucja) ciepła CWU

 
Izolacyjność cieplna przewodów 

Instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody u

(materiał 0,115 W/(m x K)) o grubo

- do 22 mm – 20 mm 

- od 22 mm do 35 mm – 30 mm 

 
Wartość mocy jednostkowej oświetlenia

Lp. Typ budynku 

1 Przedszkole 
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ci energetycznej instalacji grzewczych CO 

Sprawność 
[%]  

Przesył (dystrybucja) ciepła CO 96 

Akumulacja ciepła CO 100 

Wytwarzanie ciepła CO 88 

Regulacja i wykorzystanie ciepła CO 97 

ci energetycznej instalacji CWU 

Sprawność 
[%]  

Wytwarzanie ciepła CWU 85 

Przesył (dystrybucja) ciepła CWU 60 

 
 centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaizolowano otulinami 

5 W/(m x K)) o grubości dla średnic wewnętrznych wynoszącej minimum:

świetlenia 

Wartość mocy jednostkowej 
[W/m2] 

8,5 

ytkowej zaizolowano otulinami 

trznych wynoszącej minimum: 

 mocy jednostkowej 



 

 
Warunek spełnienia wymagań 
 
SPRAWDZENIE WYMAGAŃ PRAWNYCH
WSKAŹNIK ZAPOTRZEBOWANIA 

 
 
Budynek i jego instalacje grzewcze, ciepłej wody u
umożliwiający użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i ilo
elektrycznej utrzymane będą na racjonalnie niskim poziomie.
 
- Przyjęte w projekcie architektoniczno
spełniają wymagania dotyczące oszcz
budynku i technika instalacyjna odpowiadaj
powierzchnia okien spełnia wymagania okre
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków t echnicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 20
 
DANE DOTYCZĄCEJ ENERGOOSZCZ
ZUŻYCIA ENERGII: 
Projektowane grzejniki centralnego ogrzewanie zaopatrzone w zawory z głowicami 
termostatycznymi zapewniają racjonalizacj
Budynek nie będzie powodował negatywnego wpływu na 
Rozwiązania projektowe pozwalaj
bytowe będą usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki oczyszczania i nie b
zanieczyszczenia środowiska. 
Ponadto nie przewiduje się innego oddziaływania projektowanej inwestycji na 
W stosunku do budynku o powierzchni u
dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie 
powierzchniowych i kubaturowych 
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych 
geotermalna, energia promieniowania słoneczn
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu 
zaopatrzenia w energię w postaci bezpo
W oparciu o aktualne informacje, na terenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii dost
Inwestora.  
Zaleca się, w miarę zwiększenia dost
jej w przyszłości przez Inwestora.
 
UWAGI KO ŃCOWE. 
Nadzór nad robotami budowlano
stosowne uprawnienia budowlane.
Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nale

Wskaźnik EP dla budynku projektowanego

Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT2008
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Ń PRAWNYCH 

Budynek i jego instalacje grzewcze, ciepłej wody użytkowej, zostały zaprojektowane w sposób 
ytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i ilości ciepła i energii 

racjonalnie niskim poziomie. 

te w projekcie architektoniczno- budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne 
ące oszczędności energii, ponieważ przegrody zewn

budynku i technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej, oraz 
powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt. 2.1 załącznika nr 2 do 

dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków t echnicznych, jakim powinny 
 budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 690 z pó

CEJ ENERGOOSZCZĘDNOŚCI BUDYNKU I RACJONALNEGO 

grzejniki centralnego ogrzewanie zaopatrzone w zawory z głowicami 
ą racjonalizację zużycia ciepła do ogrzewania. 

dzie powodował negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.
zania projektowe pozwalają na racjonalne gospodarowanie energią. Wytwarzane odpady 

 usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki oczyszczania i nie b

 innego oddziaływania projektowanej inwestycji na ś
udynku o powierzchni użytkowej 562,65 m2 określonej zgodnie z polskimi normami, 

ci użytkowych w budownictwie oraz okre
powierzchniowych i kubaturowych - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod wzgl
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia 
geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a tak
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu 

 w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 
W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji, brak mo
wykorzystania odnawialnych źródeł energii dostępnych w ramach ekonomicznych mo

kszenia dostępności odnawialnych źródeł energii wykorzystanie                    
ci przez Inwestora. 

Nadzór nad robotami budowlano-montażowymi winien sprawować kierownik budowy posiadaj
stosowne uprawnienia budowlane. 
Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu nale

nik EP dla budynku projektowanego 282,6 kWh/m2rok 

budynku nowego wg WT2008 293  kWh/m2rok 

ytkowej, zostały zaprojektowane w sposób 
ści ciepła i energii 

zania budowlane i instalacyjne 
 przegrody zewnętrzne 

ści cieplnej, oraz 
cznika nr 2 do 

dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków t echnicznych, jakim powinny 
z. 690 z późn. zm.). 

CI BUDYNKU I RACJONALNEGO 

grzejniki centralnego ogrzewanie zaopatrzone w zawory z głowicami 

rodowisko przyrodnicze. 
 na racjonalne gospodarowanie energią. Wytwarzane odpady 

 usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki oczyszczania i nie będą powodowały 

 innego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko. 
lonej zgodnie z polskimi normami, 
oraz określania wskaźników 

ci racjonalnego wykorzystania pod względem 
ródeł energii, takich jak: energia 

ego, energia wiatru, a także możliwości 
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu 

 
przedmiotowej inwestycji, brak możliwości 

pnych w ramach ekonomicznych możliwości 

ródeł energii wykorzystanie                    

 kierownik budowy posiadający 

Wszelkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne w stosunku do projektu należy uzgodnić 



 

z jednostką autorską w ramach nadzoru autorskiego.
Szczególną uwagę zwrócić na: 
- właściwą pielęgnację betonu w czasie betonowania elementów betonowych i 
(wieńce, podciągi, strop); 
- stosować właściwe przekroje ( wg. projektu 

- dobre wypoziomowanie stropów, w czasie wykonywania nie zapomnie
montażowych, 
- wszystkie elementy drewniane nale
trudnozapalności poprzez 2-krotne smarowanie 
lub preparatem "Fobos M-2" poprzez 4
- wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, wykonawca balustrad oraz wykonawca innych 
elementów jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów w naturze,
- wszystkie materiały i urządzenia u
atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczalno
- obliczenia dotyczące zestawienia powierzchni wynikaj
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szcz
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) wykonano w oparciu o norm
Właściwości użytkowe w budownictwie. Okre
kubaturowych. 
 
 

 
 

Projektował cz ęść konstrukcyjn
mgr inż. arch Ryszard Dąbrowski

36/KL/75 

 

 

   
Projektował cz ęść architektoniczn

inż. Ryszard Fabrowski
27/66 
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 w ramach nadzoru autorskiego. 

 betonu w czasie betonowania elementów betonowych i 

ciwe przekroje ( wg. projektu ) 

anie stropów, w czasie wykonywania nie zapomnieć o po

wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować przed wbudowaniem do granicy 
krotne smarowanie 11% roztworem wodnym preparatu "Soltox R

2" poprzez 4-krotne smarowanie, 
wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, wykonawca balustrad oraz wykonawca innych 

zany do sprawdzenia wymiarów w naturze, 
dzenia użyte w trakcie budowy muszą posiadać wymagane przepisami 
świadectwa dopuszczalności. 

ce zestawienia powierzchni wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) wykonano w oparciu o norm

ytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 

konstrukcyjn ą:  
ąbrowski 

 
 

Sprawdził cz ęść konstrukcyjn
inż. Ryszard Fabrowski

27/66

 
 

 
 

 
 architektoniczn ą: 

. Ryszard Fabrowski 

Sprawdził cz ęść architektoniczn
mgr inż. arch Ryszard 

36/KL/75

 betonu w czasie betonowania elementów betonowych i żelbetowych 

ć o pośrednich podporach 

 przed wbudowaniem do granicy 
% roztworem wodnym preparatu "Soltox R-12" 

wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej, wykonawca balustrad oraz wykonawca innych 

ć wymagane przepisami 

dzenia Ministra Transportu i 
egółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) wykonano w oparciu o normę: PN-ISO 9836 
ników powierzchniowych i 

ęść konstrukcyjn ą:  
. Ryszard Fabrowski 

27/66 

 architektoniczn ą:  
. arch Ryszard Dąbrowski 

36/KL/75 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS BUDOWY PLACU ZABAW

Plac zabaw dla dzieci na dz. nr 128/2 w msc. Smyków gm. Smyków
W wyznaczonym miejscu przewiduje si

1.       Karuzela tarczowa- 1 szt

2.       Huśtawka podwójna stalowa

3.       Huśtawka podwójna stalowa z fotelikami zamykanymi 

4.       Bujak sprężynowy – 3 szt

5.       Huśtawka wagowa – 2 szt

6.       Domek dla dzieci mały  

 
OPIS OBIEKTÓW WCHODZ Ą
Zestawy wzorowane na urządzeniach 

innej firmy o podobnych parametrach pod warunkiem zastosowania ich warto

użytkowej. Preferowane będą urz

zniszczenia przez wandali i wpływy atmosferyczne (preferowane elementy konstrukcyjne z profili 

stalowych) 

Wszystkie elementy muszą posiada

Powszechnego Użytku. 

 

1) Ogrodzenie placu zabaw płotkiem panelowym 

2) wymiary przęsła płotu 

ogrodzenia łącznie z furtką 6
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OPIS BUDOWY PLACU ZABAW  

dla dzieci na dz. nr 128/2 w msc. Smyków gm. Smyków
W wyznaczonym miejscu przewiduje się urządzenia: 

1 szt 

tawka podwójna stalowa- 1 szt 

tawka podwójna stalowa z fotelikami zamykanymi – 1 szt 

3 szt 

2 szt 

Domek dla dzieci mały  – 1 szt  

OPIS OBIEKTÓW WCHODZ ĄCYCH W SKŁAD PLACU ZABAW  
ądzeniach  różnych firm. Projekt dopuszcza zastosowanie urz

innej firmy o podobnych parametrach pod warunkiem zastosowania ich warto

ą urządzenia wykonane z materiałów i o konstrukcji odpornej na 

ndali i wpływy atmosferyczne (preferowane elementy konstrukcyjne z profili 

ą posiadać certyfikaty firm certyfikujących 

Ogrodzenie placu zabaw płotkiem panelowym  

sła płotu 2,5 x 1,0 m; wymiary furtki 1,0 x 1,0m; długo

ą 60  mb                

dla dzieci na dz. nr 128/2 w msc. Smyków gm. Smyków 

nych firm. Projekt dopuszcza zastosowanie urządzeń 

innej firmy o podobnych parametrach pod warunkiem zastosowania ich wartości funkcjonalnej i 

dzenia wykonane z materiałów i o konstrukcji odpornej na 

ndali i wpływy atmosferyczne (preferowane elementy konstrukcyjne z profili 

cych – Działu Artykułów 

x 1,0 m; wymiary furtki 1,0 x 1,0m; długość potrzebnego 



 

• Karuzela tarczowa 1 szt.
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1 szt. 

 



 

 
 
 
 
 

• Huśtawka podwójna stalowa
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tawka podwójna stalowa- 1 szt 

 



 

• Huśtawka podwójna 

 

 

• Bujak sprężynowy –
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tawka podwójna stalowa z fotelikami zamykanymi – 1 szt 

– 3 szt 

 



 

 

 

 

• Huśtawka wagowa –
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– 2 szt 

 



 

 

 

 

• Domek dla dzieci mały  
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Domek dla dzieci mały  – 1 szt  

 



 

 
 
 
 
 

• Ławka metalowo drewniana
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Ławka metalowo drewniana  – 2 szt  

 



 

 
 
 
 
 

• Kosz na śmieci 1 szt.
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mieci 1 szt. 

 



 

 
 
 
 
 
Nawierzchnia bezpieczna 
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