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O Ś W I A D C Z E N I E  P R O J E K T A N T A  

 
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 

ze zmianami), oświadczam, że niniejszy projekt budowlany dla remontu pomieszczeń w istniejącym budynku 

Urzędu Gminy w Kawęczynie, z lokalizacją w miejscowości Kawęczyn, gmina Kawęczyn, na nieruchomości 

oznaczonej nr dz. 135/2 - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

KONSTRUKCJA  
Projektant: 

 

 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA  
Projektant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS DO PROJEKTU  

KONSPROJEKT – inż. Wiesława Kolenda 
Turkowice 46, 62-700 Turek , tel/fax 63 289 95 41 kom. 609 553 996 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

NAZWA 

OBIEKTU:     BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  

 

 

 

 

ADRES           

OBIEKTU:      KAWĘCZYN 48, 62-704 KAWĘCZYN, DZIAŁKA NR EW. 135/2 

 

 

 

 

INWESTOR   GMINA KAWĘCZYN 

I  ADRES:      KAWĘCZYN 48, 62-704 KAWĘCZYN 

 

 

 

 

JEDNOSTKA  KONSPROJEKT – WIESŁAWA KOLENDA 

PROJEKTOWA: TURKOWICE 46,  62-700 TUREK  

 

 



OPIS DO PROJEKTU  

KONSPROJEKT – inż. Wiesława Kolenda 
Turkowice 46, 62-700 Turek , tel/fax 63 289 95 41 kom. 609 553 996 

 

C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A  

DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje remont części pomieszczeń (Sekretariat, Gabinet Wójta, Gabinet Sekretarza,  

Gabinet z-cy Wójta)  w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie.   

 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Na działce o nr ewidencyjnym 135/2 w obrębie Kawęczyn, gmina Kawęczyn znajduje się budynek użyteczności 

publicznej w którym mieści się: Urząd Gminy Kawęczyn, oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz sieci 

infrastruktury technicznej (przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, sanitarne). Teren wokół budynku jest 

całkowicie zagospodarowany i ogrodzony.  

 

2. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie działki znajduje się istniejący budynek oraz infrastrukturą techniczna (przyłącze elektroenergetyczne, 

wodociągowe, kanalizacyjne). Prace remontowe prowadzone będą wyłącznie wewnątrz budynku. Szczególną 

ostrożność należy zachować przy transporcie i rozładunku lub załadunku materiałów czy sprzętu budowlanego. 

 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych                                                                                              

W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące zagrożenia:  

- prace z udziałem urządzeń i narzędzi elektrycznych – ryzyko porażenia prądem, 

W trakcie budowy nie wystąpią roboty budowlane, określone w art. 21a ust.2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane: 

„których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”.  

 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się jako: wstępne i okresowe. Szkolenie 

wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy oraz 

zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy "Instruktaż stanowiskowy" 

powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Wykonawca 

przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego 

ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Nie wolno 

dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
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umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Fakt odbycia przez pracownika 

szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawują odpowiednio kierownik robót 

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Warunki przygotowania i prowadzenia robót 

budowlanych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

-  wygrodzić strefy niebezpieczne, 

-  zapewnić bezpieczeństwo na ciągach komunikacyjnych, 

-  składować materiały i narzędzia w sposób zapewniający ład i porządek na budowie, 

-  wykonywanie prac niebezpiecznych prowadzić tylko w zespołach (min. 2-u osobowych), 

- przestrzegać używania środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,  

- realizować prace pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane, 

- zapewnić stały dostęp do telefonu w celu zawiadomienia służb ratowniczych. 

 

Biorąc pod uwagę zapis art. 21a, ust.1a ustawy Prawo budowlane uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót, jeżeli przewidywane roboty budowlane będą trwały dłużej 

niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 

pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni Kierownik budowy jest 

obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy Planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia  

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określono w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126).  

 

   

Autor  opracowania: 
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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A  

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lokal izacja :   Gmina Kawęczyn, obręb Kawęczyn, dz. nr ew. 135/2 

Nazwa i  adres Inwestora:  Gmina Przykona, ul. Szkolna 7  62-731 Przykona 

 

1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest remont części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej – budynek 

urzędu gminy. Remontem objęta są następujące pomieszczenia: Sekretariat, gabinet Wójta, Gabinet 

Sekretarza i gabinet z-cy Wójta.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obiekt objęty opracowaniem (budynek administracji publicznej) znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 

135/2 w obrębie Kawęczyn, gmina Kawęczyn. Jest to budynek użyteczności publicznej w którym mieści się: 

Urząd Gminy w Kawęczynie, oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na nieruchomości znajdują się sieci 

infrastruktury technicznej (przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, sanitarne). Teren wokół budynku 

jest całkowicie zagospodarowany. Częściowo teren działki utwardzony jest kostka betonową z istniejącymi 

miejscami postojowymi oraz dojściem i dojazdem do budynku. Teren jest ogrodzony, z urządzonym wjazdem  

od strony wschodniej, z drogi publicznej o nr ew. 261/1. Poza utwardzeniami teren zagospodarowany jest 

zielenią niską i wysoką.     

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt nie wprowadza żadnych zmian w istniejące zagospodarowanie terenu. Wszelkie remontowe prace 

budowlane projektowane są wewnątrz budynku. Zakres projektowanych remontowych robót budowlanych 

nie zmienia istniejącej elewacji budynku, sposobu zaopatrzenia w media, oraz wewnętrznych dróg 

przeciwpożarowych.  

 

4. Dane dotyczące ochrony dziedzictwa kul turowego i  zabytków oraz dóbr kul tury 

współczesnej  

Nie dotyczy.  

 

5. Dane określające wpływ eksploatacji  górniczej na teren  

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach wpływów eksploatacji górniczej. 

 

6. Informacje i  dane o charakterze i  cechach istnie jących i  przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i  zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i  ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
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Projektowane roboty budowlane nie mają negatywnego wpływu na środowisko i nie stwarzają  zagrożenia 

dla higieny i zdrowia użytkowników i jego otoczenia. Odpady powstające w trakcie realizacji robót 

budowlanych będą zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz zgodnie z ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21).  

Projektowane rozwiązania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach obowiązujących przepisów 

nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych 

obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie. 

 

7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki ,  charakteru i  stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Inne konieczne dane, wynikające ze specyficznego charakteru obiektu budowlanego i robót budowlanych nie 

występują. Projektowane roboty budowlane - o znikomym stopniu skomplikowania.  

  

8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu  

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy techniczno-budowlane zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),  

a w szczególności określone w § 11 – 13 ww. rozporządzenia.   

Projektowane przedsięwzięcie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich  

i nie wpływa na wykonywanie prawa własności osób trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostępu do 

drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności, nie ogranicza 

dostępu światła dziennego. Nie występują uciążliwości związane z promieniowaniem  

i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, z hałasem i drganiami, z zanieczyszczeniem powietrza, gruntu 

i wód.   

Z uwagi na charakter projektowanych robót tj. remont części pomieszczeń bez ingerencji w elementy 

konstrukcyjne obiekty - oddziaływanie inwestycji zamknie się w granicach własnej nieruchomości Inwestora 

(działka o nr ew. 135/2). 

 

Autor opracowania: 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  

DO REMONTOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Lokal izacja :   Kawęczyn, gmina Kawęczyn,  działka nr ewidencyjny 135/2 

Nazwa i  adres Inwestora:  Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
 

 

1. Podstawa opracowania  

Wytyczne Inwestora 

Mapa zasadnicza w skali 1:500 

Wizja lokalna 

Inwentaryzacja budynku 

Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora 

Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane i normy 

 

2. Przeznaczenie i  program użytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne 

parametry techniczne 

Obiekt budowlany objęty opracowaniem to budynek Urzędu Gminy w Kawęczynie. W całkowitej bryle 

budynku można wyodrębnić dwie części. Jedna część z wejściem od strony zachodniej – to starsza część 

budynku wzniesiona w latach osiemdziesiątych XX wieku, z pomieszczeniami zajmowanymi przez Urząd 

Gminy w Kawęczynie. Ta część budynku przykryta stropodachem posiada dwie kondygnacje naziemne  

i całkowite podpiwniczenie. Druga część budynku z wejściem od strony południowej której dobudowa została 

zakończona w roku 2017 to część obiektu o dwóch kondygnacjach naziemnych, bez podpiwniczenia 

z dwuspadowym dachem stromym. W tej części budynku pomieszczenia na parterze zajmowane są przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast na piętrze w tej części budynku mieści się sala 

konferencyjna, pomieszczenie biurowe i zaplecze socjalno-sanitarne.  

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Posiada również przystosowaną toaletę dla osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Projektuje się remont w części budynku urzędu gminy, dotyczący następujących pomieszczeń: Sekretariat, 

gabinet Wójta, gabinet Sekretarza, gabinet z-cy Wójta. Projekt nie wprowadza żadnych zmian w elewacji,  

w obrysie budynku, jego wymiarach, nie zmienia podstawowych parametrów technicznych, ani nie 

wprowadza  zmian w przegrodach zewnętrznych. Projektowane roboty remontowe nie wpływają również na 

zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń. Elementy konstrukcyjne budynku pozostają bez zmian.  

 

Charakterystyczne parametry techniczne 

- Powierzchnia zabudowy   -           431,50 m2 - bez zmian 

- Kubatura     -         4009,18 m3 - bez zmian 
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  Program użytkowy remontowanych pomieszczeń 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia 
Pow. 

użytkowa 
[m2] 

Rodzaj podłogi 

1 2 3 4 
0.1 Sekretariat  27.33 płytki ceramiczne 

0.2 Gabinet Sekretarza  14,75 płytki ceramiczne 

0.3 Gabinet Wójta 20,57 płytki ceramiczne 

0.4 Pomieszczenie gospodarcze 5,35 płytki ceramiczne 

0.5 Gabinet z-ca Wójta 9,24 płytki ceramiczne 

Razem powierzchnia użytkowa  77,24  

 

3. Przedmiot i  cel  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu części budynku w celu dostosowania istniejących 

pomieszczeń do obecnych wymagań użytkowników. Projektuje się remont w części budynku dotyczący 

pomieszczeń m.in. pokój Sekretarza, Wójta i Sekretariatu.  

 

4. Zakres projektowanych robót budowlanych  

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac remontowych należy zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem, uszkodzeniem i zniszczeniem istniejące części budynku stanowiące komunikację do 

pomieszczeń objętych remontem. 

Zakres projektowanych robót: 

- rozbiórka części ścianek zgodnie z oznaczeniem na rysunku A-2 i demontaż drzwi wewnętrznych, 

- rozbiórka istniejących posadzek, 

- wymurowania i zamurowania, 

- wykonanie otworu drzwiowego,  

- instalacje elektryczne wewnętrzne,   

- doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków,   

- roboty tynkarskie,  

- roboty posadzkowe,  

- montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych D2 i D3 oraz dwuskrzydłowych przeszklonych D1, 

- montaż zlewu dwukomorowego z ociekaczem na szafce meblowej, 

- roboty malarskie, 

- montaż nakładek renowacyjnych na parapety wewnętrzne. 

 

5. Opis szczegółowy zaprojektowanych rozwiązań 

5.1. Rozbiórki ścian działowych i demontaż drzwi wewnętrznych 
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Rozbiórce i wyburzeniom podlegają ściany działowe zaznaczone na rysunku A-2 kolorem czerwonym. 

Przed rozbiórką ścian należy wymontować drzwi wewnętrzne wraz z futrynami. Na podstawie oceny 

inwentaryzacyjnej rozbiórce podlegają ściany nie będące elementami konstrukcyjnymi. Przed rozbiórką 

ścian należy sprawdzić czy konstrukcja stropu nad daną kondygnacją nie została na nich wsparta 

i ewentualnie podeprzeć i wzmocnić strop. Ze względu na charakter obiektu nie należy stosować młotów 

pneumatycznych w godzinach pracy obiektu. Fragmenty ścian odcinać od pozostałego muru bez 

nadmiernego uszkadzania elementów przewidzianych do pozostawienia. Zaleca się cięcie piłą 

mechaniczną. Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić ostrożnie aby nie naruszyć konstrukcji budynku.  

 

5.2. Rozbiórka istniejących posadzek 

Wszystkie istniejące posadzki z płytek ceramicznych oraz wykładziny (gabinet Wójta) należy rozebrać 

i oczyścić podłoże z kleju. 

 

5.3. Wymurowania i zamurowanie otworu drzwiowego 

Zaprojektowano wymurowanie ścianki działowej i słupa murowanego 38x65 cm oraz zamurowanie otworu 

drzwiowego Ściankę działową oraz zamurowanie otworu drzwiowego wykonać z bloczków z betonu 

komórkowego na zaprawie zwykłej cementowo-wapiennej. Wymurowanie słupa zaprojektowano z cegły 

pełnej kl. 20 na zaprawie murarskiej M10  (uwzględnić opis zawarty na rys. A-2).  

 

5.4. Wykonanie otworu drzwiowego 

Projekt przewiduje wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie działowej celem wykonania drzwi 

wewnętrznych o szerokości w świetle przejścia 90 x 200cm.  Projektowana szerokość otworu - 100 cm.   

Nadproże należy wzmocnić kątownikiem stalowym nierównomiernym 50 x 100mm. Prace rozpocząć od 

usunięcia zaprawy ze spoiny poziomej nad otworem i skucia tynku. W tak przygotowaną szczelinę włożyć 

krótsze ramię kątownika (osadzić je na zaprawie), a następnie dłuższe ramię kotwimy do ściany kołkami 

rozporowymi w rozstawie co mniej więcej 40 cm. Dopiero wtedy można usunąć cegły z otworu. Długość 

oparcia kątownika na ścianie powinna wynosić co najmniej 15 cm z każdej strony.  

 

5.5. Instalacje elektryczne wewnętrzne  

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem. Należy wymienić lampy 

oświetleniowe aby zapewnić oświetlenie pomieszczeń zgodnie z wymaganiami określonymi Polską Normą 

dotyczącą oświetlenia pomieszczeń biurowych.  

 
5.6. Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków 

Zaprojektowano w sekretariacie (pom. 0.1 - zgodnie z oznaczeniem na rys. A-1) montaż zlewu  

dwukomorowego z ociekaczem na szafce meblowej. W tym celu należy doprowadzić wodę i odprowadzić  

ścieki z sąsiedniego pomieszczenia wc. 
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5.7. Roboty tynkarskie 

Wymurowane ścianki działowe oraz zamurowania należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym 

kat.III.  

 
5.8. Roboty posadzkowe 

Projektowany rodzaj podłóg-posadzek dla poszczególnych pomieszczeń przedstawia tabela „Program 

użytkowy remontowanych pomieszczeń”. W pomieszczeniach remontowanych zaprojektowano posadzki  

z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Cokoły z elementów ceramicznych szer. 10 cm.  

Wzory i kolorystykę  wykładzin i płytek uzgodnić przed zamawianiem towaru z Inwestorem.  

Minimalne wymagania dla parametrów technicznych zastosowanych posadzek to:   

• Klasa ścieralności – PEI - min. klasa IV 

• Grupa nasiąkliwości – E ≥ 3% 

• Twardość - >6 

• Antypoślizgowość – R ≥ 10 

• Odporność na plamienie – klasa 5 

 

5.9. Montaż drzwi wewnętrznych 

Zaprojektowano drzwi wewnętrzne D2 i D3 jako jednoskrzydłowe, ramiakowe w komplecie z futryną 

regulowaną i klamką, fabrycznie wykończone. Drzwi z korytarza do remontowanych pomieszczeń 

zaprojektowano jako dwuskrzydłowe, przeszklone. Szczegóły – zestawienie stolarki.  

 

5.10. Montaż zlewu dwukomorowego  z ociekaczem na szafce meblowej  

W Sekretariacie (pom 0.1) należy zamontować na szafce meblowej zlew dwukomorowy z blatem 

ociekającym wraz z osprzętem. Na etapie wyposażania pomieszczeń w meble biurowe całość zostanie 

obudowana zabudową meblową.   

 

5.11. Roboty malarskie 

Roboty malarskie obejmują malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach objętych remontem.  

Przygotowane powierzchnie ścian i sufitów pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorach jasnych.  

Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi. Kolorystykę wykończenia ścian uzgodnić z Inwestorem.  

 

5.12. Montaż nakładek renowacyjnych na parapety wewnętrzne  

Istniejące parapety wewnętrzne obłożyć nakładkami renowacyjnymi PCV w kolorze „marmurek” – 

ostatecznie kolor uzgodnić z Inwestorem. 
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Nakładka renowacyjna  
 

6. Forma architektoniczna i  funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania  

do krajobrazu i  otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia  wymagań, o których  

mowa w art.5 ust.1 prawa budowlanego  

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego – pozostaje bez zmian.  

 

7. Układ konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),  

założenia przyjęte  do obliczeń konstrukcji  

Nie zmienia się układu konstrukcyjnego obiektu.  

 

4. Ocena warunków geotechnicznych posadowienia 

Nie dotyczy. 

   

5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 

osoby niepełnosprawne, w szczególności  poruszające się  na wózkach inwalidzkich- 

w stosunku do obiektu użyteczności  publ icznej i  budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 

Obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. W remontowanych pomieszczeniach posadzki wykonane 

zostaną na jednym poziomie. 

 

6. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i  wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i  jego rozwiązaniami budowlanymi–

w stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego    

Nie dotyczy 
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7. Rozwiązania budowlane i  techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 

występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane  

w miejscach charakterystycznych lubo szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 

obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych 

stref  ochronnych - w stosunku do obiektu l iniowego  

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,  

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 

w szczególności instalacji  i  urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,  

kl imatyzacyjnych,  gazowych,  elektrycznych,  telekomunikacyjnych,  

piorunochronnych, a  także sposób powiązania obiektu z sieciami zewnętrznymi 

i  punkty pomiarowe,  założenia przyjęte do obliczeń instalacji  oraz podstawowe 

wyniki  tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i  wielkości urządzeń.  

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

9. Rozwiązania i  sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacj i  

technicznych, w tym przemysłowych i  ich zespołów tworzących całość techniczno-

użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w tym 

charakterystykę i  odnośne parametry instalacji  i  urządzeń technologicznych,  

mających wpływ na architekturę, konstrukcję,  instalacje i  urządzenia techniczne 

związane z tym obiektem. 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

10. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami 

dotyczącymi metodologii  obliczania charakterystyki  energetycznej budynku i  lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową oraz sposobu sporządzania i  wzorów świadectw ich charakterystyki  

energetycznej  

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na 

środowisko i  jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i  obiekty sąsiednie 

Inwestycja w zakresie robót budowlanych objętych opracowaniem nie spowoduje naruszenia 

obowiązujących norm ochrony środowiska zarówno podczas realizacji i eksploatacji.  

 



OPIS DO PROJEKTU  

KONSPROJEKT – inż. Wiesława Kolenda 
Turkowice 46, 62-700 Turek , tel/fax 63 289 95 41 kom. 609 553 996 

12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania o i le są dostępne techniczne,  

środowiskowe i  ekonomiczne możl iwości,  wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i  ciepło 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

 

13. Warunki ochrony P-POŻ i  BHP 

Warunki ochrony p.poż i BHP nie ulegają zmianie. 

 

14. Uwagi ogólne  

14.1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych). 

14.2. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom 

bezpieczeństwa p.poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do wprowadzenia do 

obrotu i użytkowania). 

14.3. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego 

opracowania. 

14.4. Teren wykonywanych robót remontowych powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie 

i zabezpieczenie pod względem bhp i p.poż. W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać 

odnośnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót 

muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów bhp i p.poż. 

 

 

Autor opracowania: 

 


