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    Radomsko dn. 17.09.2012 r.  
 
 
 
 
 
 
  
 

OŚWIADCZENIE  
o sporządzeniu projektu budowlanego 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207,  poz. 
2016 z 2003 r. – teks jednolity z późn. zmianami) oświadczam, Ŝe niniejszy 
projekt budowlany pt.:   „Projekt przebudowy wraz z rozbudową budynku 
garaŜowego OSP Kruszyna” opracowany dla: Gminy Kruszyna został 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
 
Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie, a dokonane bez 
zgody projektanta, zwalniają od odpowiedzialności prawnej projektanta za 
skutki wynikłe z dokonanej zmiany. 
                                          
 
 

Za zgodność:  
 

  
 
 Mgr inŜ. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 
 
 
 Mgr inŜ. arch. Przemysław Płowecki. nr upr. KL-31/200 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA  

 
(NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 
 
I.  Informacje ogólne: 
 

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Kruszyna, ul. StraŜacka 2 
Działka nr ewidencyjny 485 
obręb  1 Kruszyna 

 
 
2) Imię i nazwisko lub nazwę Inwestora oraz jego adres: 

 
Inwestor:   Gmina Kruszyna 

 ul. Kmicica 5 
 42-282 Kruszyna  
 
 
 

3) Imię i nazwisko projektanta, sporządzającego informację: 
 

Projektant:  mgr inŜ. Robert Drzazga 
 zam. Radomsko 
 ul. Mickiewicza 22a 

 
 
 

II.  Część opisowa 
 

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką 
projektowanego obiektu budowlanego, która (na podstawie Dz.U.2003.120.1126 § 6 ust. 
1 b) stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem 
robót, planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych (poz. 1a pkt. 8). 

 
 
USTALENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOŚCI 
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW. 

 
- czas trwania budowy: powyŜej 30 dni  
- jednoczesne zatrudnienie: powyŜej 2 pracowników  
- zakres robót: powyŜej 100 osobodni 

 
W związku z powyŜszym naleŜy na budowie umieścić tablicę informacyjną. 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa wraz z rozbudową budynku garaŜowego 
OSP Kruszyna. 
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, ze 
stropodachem jednospadowym – krytym papą.  
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu prac 
rozbiórkowych, budowlanych, murowych, konstrukcyjnych , remontowych i 
wykończeniowych oraz roboty związane z  instalacjami: instalacją elektryczną, 
wodno – kanalizacyjną i c.o. 
 
Prace te wykonywane będą  przez wykonawców specjalizujących się w danych 
branŜach. 

 
 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczyć będą działki zabudowanej budynkiem 
garaŜu straŜnicy OSP Kruszyna. 

 
 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
Nie stwierdza się Ŝadnych elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogłyby stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
 
 

4. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 
MAJĄCYCH WYSTĄPIĆ NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA 
MOśLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA 

 
Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości – będą  występować. 

 
a. Roboty ziemne i fundamentowe przy wykonywaniu budynku powinny 

uwzględniać zabezpieczenie wykopów poprzez poręcze, barierki i prawidłowe 
oznakowanie lub prowadzone powinny być pod stałym nadzorem. Składowanie 
wykopanej ziemi w odległości mniejszej niŜ 0,6 m od krawędzi wykopów jest 
zabronione. Ruch transportowy obok wykopów powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą 
wykopu a koparką, nawet podczas postoju jest zabronione. 
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b. Ryzyko upadku pracowników z wysokości ponad 5m moŜe wystąpić w trakcie 
wykonywania robót konstrukcyjnych (ściany, dach), prac wykończeniowych 
(układanie elewacji zewnętrznej). Zaleca się szczególną ostroŜność przy 
wykonywaniu tego typu zakresu prac budowlanych, naleŜy stosować atestowane 
zabezpieczenia przed upadkiem i przestrzegać przepisów bhp przy pracach na 
wysokości. 
 

c. Robotnicy będą wyposaŜeni w odzieŜ ochronną, rękawice, okulary ochronne w 
zaleŜności od potrzeb.  
 

d. Urządzenia elektryczne na budowie podłączy uprawniony elektryk. 
 

e. Działka, na której będą prowadzone roboty budowlane jest połoŜona w terenie z 
dojazdem dla słuŜb technicznych na wypadek poŜaru, awarii lub innego 
zagroŜenia. Drogi ewakuacyjne określi kierownik budowy.   
 

f. Przed przystąpieniem do robót z udziałem dźwigu – naleŜy przeszkolić 
pracowników zapinających i odpinających materiał przeznaczony do transportu.  
Obsługę dźwigu naleŜy powierzyć tylko osobie, która ma odpowiednie 
uprawnienia do obsługi i pracy na dźwigu. Zabrania się prowadzenia prac przy 
prędkości wiatru powyŜej 10m/s , przy złej widoczności, we mgle.  
 

g. Przygotować zaplecze socjalne dla pracowników: kontener, toaleta. 
 

h. Wszystkie roboty przeprowadzać pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie kwalifikacje. 

 
Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi nie 
występują. 
 
Prace stwarzające zagroŜenie promieniowaniem jonizującym - nie występują. 
 
Prace prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych -  nie występują. 
 
Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników - nie występują. 
 
Prace prowadzone w studniach, pod ziemią,  w tunelach - nie występują. 
 
Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -               
- nie występują. 
 
Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręŜonego powietrza -                 
- nie występują.  
 
Prace wymagające uŜycia materiałów wybuchowych - nie występują. 
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Prace prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych 
- występują. Zaleca się szczególną ostroŜność przy wykonywaniu tego typu zakresu 
prac. 
 
Zakres i rodzaj przewidzianych do wykonania w/w projektem robót budowlano 
montaŜowych moŜe stwarzać zagroŜenia stopnia średniego przy wykonywaniu prac: 
przy uŜyciu rusztowań - prace częściowo prowadzone będą na wysokości powyŜej : 
5 m. 

 
 
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 
Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny być wykonywane przez 
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
InstruktaŜ na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robót 
pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoŜ. w 
przedsiębiorstwie.  

 
 
 

6. ZAKRES PRZEPISÓW BHP MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY 
ROBOTACH BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ 
BUDOWIE 

 
Na projektowanej budowie naleŜy stosować się do przepisów związanych z obsługą 
urządzeń budowlanych takich jak:  

 
− Elektronarzędzia, 
− Spawanie gazowe i łukiem elektrycznym,  
− Betoniarki do 250 L,  
− Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,  
− Maszyny do obróbki stali /szlifierki, giętarki, noŜyce/, 
− Maszyny i urządzenia do mocowania blach /wkrętarki, wiertarki/, 
− Dźwigi samobieŜne. 

 
Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano – montaŜowo-                     
- instalacyjnych i przepisów związanych: 

 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

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

− Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 
marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi. 

− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych. 
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7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA 
ZDROWIA  LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

 
Nie przewiduje się robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie. 
 
Teren budowy będzie wygrodzony przed dostępem osób nie zaangaŜowanych w 
procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone 
będą pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie 
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                               
Opracował: 

 
 

 Mgr inŜ. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 
 
  
 Mgr inŜ. arch. Przemysław Płowecki nr upr. KL-31/2000 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 
DZIAŁKI  

 
 

1. Inwestor:                                
 
Gmina Kruszyna 
ul. Kmicica 5 
42-282 Kruszyna  

 
 
 

2. Adres inwestycji:            
 

Kruszyna, ul. StraŜacka 2 
Działka nr ewidencyjny 485 
obręb  1 Kruszyna 

 
Projekt zagospodarowania działki – terenu opracowano na podstawie wydanej decyzji 
o warunkach zabudowy znak: SSP.6733.1.2012  z dn. 04.06.2012 r. oraz w oparciu o 
przeprowadzoną wizję lokalną i uzgodnienia z Inwestorem. 
      
Podstawa opracowania – Umowa na prace projektowe Nr 56/04/2012                           
z dn. 17.04.2012 r. 
 
Projektowana rozbudowa z przebudową budynku garaŜowego  straŜnicy OSP 
Kruszyna zlokalizowana jest na istniejącej działce wydzielonej geodezyjnie, 
oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu kolorem zielonym.  

 
 

 
3. Istniejący stan działki. 
 

Działka w kształcie nieregularnym.  
 
Działka zabudowana istniejącym budynkiem garaŜowym straŜnicy OSP Kruszyna 
oraz budynkiem świetlicy OSP.  
Wjazd na działkę istniejący, teren działki w części tylnej i bocznej ogrodzony, od 
frontu od strony ulicy StraŜackiej – brak ogrodzenia. Teren otwarty. 
 
Sąsiedztwo  –  teren bezpośrednio graniczy z działkami zabudowanymi budynkami 
mieszkalnymi i gospodarczymi oraz z drogą publiczną. 
 
Przed budynkiem teren utwardzony (nawierzchnia asfaltowa) z istniejącymi miejscami 
parkingowymi. 

 
 
 

4. Na działce projektuje się przebudowę wraz z rozbudową budynku garaŜowego 
straŜnicy OSP Kruszyna. Rozbudowa funkcjonalnie powiązana z istniejącym 



9  

budynkiem garaŜowym. Do istniejącego budynku garaŜowego projektuje się 
dobudowę pomieszczenia magazynowego. W części istniejącej projektuje się 
przebudowę pomieszczeń istniejących w celu wydzielenia pomieszczeń szatni, łaźni 
oraz powiększenie wysokości bram garaŜowych, co będzie wiązało się z przebudową 
części istniejącego dachu. 

 
 
 

5. Działka znajduje się w strefach : 
 

− III-ej klimatycznej ; 
− I-ej wiatrowej ; 
− II-ej śniegowej ; 
− II-ej gruntowej ; 

 
 
 

6. Charakterystyka ekologiczna : 
 

− zaopatrzenie w wodę – projektuje się nowe przyłącze wodne wg oddzielnego 
opracowania, zgodnie z wydanymi warunkami znak: RGK 7021.4.77.2012 r.          
z dnia 24.07.2012 r., 

 
− odpady i nieczystości – gromadzone będą w zamykanych pojemnikach 

opróŜnianych okresowo, tak jak dotychczas, 
 

− zasilanie w energię elektryczną – istniejące przyłącze energetyczne, projektuje się 
rozbudowę i remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

 
− nieczystości płynne – istniejący zbiornik na nieczystości płynne; projektuje się 

włączenie do zbiornika wg oddzielnego opracowania, 
  

− odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo po terenie własnej działki, 
 
− ogrzewanie obiektu – projektowane ogrzewanie elektryczne, 
 
Projektowany obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla             
środowiska, nie emituje uciąŜliwych dźwięków nie wytwarza elektromagnetycznych             
zakłóceń. 
 
Realizacja budynku w projektowanej wielkości i lokalizacji nie będzie stanowić 
zagroŜenia dla środowiska naturalnego oraz Ŝycia i zdrowia ludzkiego. 
 
Ewentualne uciąŜliwości powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji 
zamykają się w granicach nieruchomości. 
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7. Charakterystyka energetyczna 
 
W opracowaniu projektowym przyjęto wytyczne do rozwiązań przegród budowlanych 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238). 
 

 
Charakterystyka energetyczna dla budynku nie jest wymagana ze względu, iŜ 
budynek jest budynkiem niemieszkalnym. 
 
 
 

8. Dane terenowo – gruntowe : 
 

− warunki gruntowe – proste ; 
− kategoria geotechniczna – pierwsza ; 
− grunt o nośności 0,20 MPa ; 
− poziom posadowienia ław fundamentowych – 100 cm poniŜej poziomu terenu 

projektowego ; 
− poziom wody gruntowej znajduje się poniŜej posadowienia ław fundamentowych ; 
− teren inwestycji i działka nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 

ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ; 
− teren inwestycji i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji 

górniczej  
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9. Metoda realizacji inwestycji : 
 

− sposobem prac zleconych 
 
 
 

10. Bilans terenu : 
 

− powierzchnia projektowanej rozbudowy  31,94 m2 

− powierzchnia budynku istniejącego  136,55 m2 

− istniejący budynek świetlicy OSP 331,00 m2 

 Razem :  499,49 m2 

 

− teren utwardzony istniejący 610,00 m2 

 

Powierzchnia działki 1 800,00 m2 
 
Wielkość powierzchni zabudowy stanowi 28 % powierzchni działki – wymagane 
maksymalnie 45% – warunek spełniony. 
 
Wielkość powierzchni biologicznie czynnej stanowi 39 % – wymagane minimum 30% - 
warunek spełniony 
 
 
 

11. Uwagi końcowe : 
 

− stosować materiały atestowane; 
− roboty budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi Normami; 
− powiadomić Urząd o rozpoczęciu robót budowlanych; 
− po zakończeniu budowy zgłosić obiekt do uŜytkowania ; 

 
 

 
12. Zgodnie z przypisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych – uŜytki Bi – bez podania klasy gleb i ich pochodzenia nie jest gruntem 
rolnym, a zatem nie wymaga wyłączenia z produkcji rolniczej. 

 
 

                                                                                  
Opracował: 

 
 

 Mgr inŜ. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 
 
  
 Mgr inŜ. arch. Przemysław Płowecki nr upr. KL-31/2000 
 

 

 
 

Radomsko, wrzesień 2012 r. 
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OPIS TECHNICZNY  
 
 

Do projektu podstawowego na przebudowę wraz z rozbudową 
budynku garaŜowego OSP Kruszyna na działce połoŜonej                  
w miejscowości Kruszyna , nr ewid. działki 485 obręb 1 Kruszyna. 

 
dla potrzeb: 

Gmina Kruszyna 
ul. Kmicica 5 
42-282 Kruszyna 

 
 
I.  DANE TECHNICZNE BUDYNKU: 
 

Stan istniejący 
 
Kubatura  609,02 m3 

powierzchnia zabudowy 136,55 m2 

powierzchnia uŜytkowa 110,46 m2 

 
 
Stan projektowany  
 
kubatura 122,65 m3 

powierzchnia zabudowy                                       31,94 m2  

powierzchnia uŜytkowa  28,21 m2 

 

 
Razem 
 
kubatura 731,67 m3 

powierzchnia zabudowy 168,49 m2 

powierzchnia uŜytkowa 138,67 m2 

 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Stan istniejący 
 
1. Pomieszczenie garaŜowe 76,34 m2 
2. Pomieszczenie gospodarcze 14,17 m2 
3. Pomieszczenie gospodarcze 19,95 m2 
Razem: 110,46 m2 

 
 
Stan projektowany  
 
1. Wiatrołap  11,06 m2 
2. Szatnia bojowa 11,13 m2 
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3. Łaźnia 11,81 m2 
4. GaraŜ 76,34 m2 
5. Magazyn 28,33 m2 
Razem: 138,67 m2 

 
  
 
II.  ROZWI ĄZANIE  BUDYNKU 
 

Projektowana przebudowa wraz z rozbudową budynku garaŜowego polega na 
dobudowaniu od strony północnej pomieszczenia gospodarczego magazynu na sprzęt 
podręczny związany z działalnością OSP oraz przebudowie istniejącego garaŜu z 
częścią  pomieszczeń gospodarczych na potrzeby szatni, łaźni i wiatrołapu. W części 
garaŜowej przewiduje się powiększenie wysokości bram co będzie wiązało się z 
wymianą bram i rozbiórką części stropodachu, nadmurowaniem ścian zewnętrznych 
ogniomurów i wykonaniem nowej konstrukcji stalowej dachu oraz nowego pokrycia z 
płyty warstwowej oraz dociepleniu całego budynku częściowo na zewnątrz a częściowo 
wewnątrz ze względu iŜ budynek usytuowany jest w granicy działek i do budynku 
przylegają w części budynki sąsiednie. 
Nad częścią socjalną stropodach pozostaje bez zmian naleŜy usunąć starą papę, 
wykonać uszczelnienie stropodachu a następnie połoŜyć docieplenie  ze styropapy i 
nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Projektowana część – magazyn, ściany 
murowane docieplone styropianem, dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryta 
płytą falistą bitumiczno – włóknistą Onduline na deskowaniu aŜurowym wraz z 
membraną  i ociepleniem – wełna mineralna. Przed bramami wjazdowymi i wejściem 
wykonać podjazdy z kostki brukowej. Dodatkowo planowane są roboty remontowe i 
wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, likwidacja masztu od syreny 
alarmowej i montaŜ nowej syreny elektronicznej.  
 
Budynek istniejący to budynek murowany parterowy, niepodpiwniczony, ze 
stropodachem jednospadowym, kryty papą. 
Wejście główne do budynku od strony wschodniej. 
Budynek garaŜowy PM o obciąŜeniu ogniowym do 500 MJ/m2. 

 
 

Roboty budowlane do wykonania na zewnątrz 
 

• Rozebranie stropodachu nad częścią garaŜową  
• Podmurowanie części garaŜowej do wysokości zgodnej z dokumentacją projektową  
• Wykonanie nowych nadproŜy nad bramami garaŜowymi  
• Wykonanie konstrukcji stalowej więźby dachowej 
• PołoŜenie płyt warstwowych na połaci dachowej 
• Wykonanie ogniomurów  
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich  
• Docieplenie budynku od zewnątrz styropianem a w części przy granicy wełną 

mineralną twardą oraz od wewnątrz w miejscach gdzie budynek usytuowany jest w 
granicy i styka się z innymi budynkami.  

• Wykonanie tynku cienkowarstwowego i cokołu tynk Ŝywiczny kamyczkowy 
• DemontaŜ syreny alarmowej – masz stalowy o wys. 3 m 
• MontaŜ anteny pod syrenę elektroniczną 
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• DemontaŜ bram garaŜowych stalowych 
• MontaŜ bram garaŜowych segmentowych ocieplonych z oknami i wentylacją 

nawiewną z otwieraniem ręcznym łańcuchowym 
• MontaŜ wentylacji wyciągowej WD 200 (garaŜ wentylacja mechaniczna, magazyn 

grawitacyjna) 
• MontaŜ kominków wentylacyjnych z PCV 
• Zerwanie papy nad częścią socjalną, wykonanie warstwy uszczelniającej  
• MontaŜ styropapy nad częścią socjalną  
• MontaŜ papy termozgrzewalnej na styropapie  
• Przebudowa otworu pod montaŜ drzwi zewnętrznych aluminiowych i montaŜ 

nowego nadproŜa 
• Wykonanie fundamentów i ścian dla części rozbudowywanej 
• Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia dla części rozbudowywanej 
• Wymiana i wykonanie nowego orynnowania PCV 
• Wykonanie robót wykończeniowych na zewnątrz budynku 
• Docieplenie połaci dachowej – magazyn wełną mineralną i ułoŜenie podbitki z 

blachy niskoprofilowanej  
• Wykonanie podjazdu pod bramy wjazdowe i drzwi wejściowe z kostki brukowej. 
 
 
Roboty budowlane do wykonania wewnątrz budynku 

            
Część garaŜowa 
 
• Posadzka betonowa w części garaŜu do rozbiórki i wykonanie nowej posadzki.  
• Pozostała cześć posadzki przy kanale pozostaje bez zmian 
• Naprawa i uzupełnienie tynków, malowanie ścian.   
• Docieplenie części ścian garaŜu od wewnątrz i wykonanie nowej wyprawy 

tynkarskiej. 
 
 

Część socjalna 
 
• Rozbiórka pieca kaflowego i zamurowanie otworu  
• Wyburzenie ścianki działowej istniejącej  
• Wymurowanie nowych ścianek działowych  
• Ustawienie ścianki działowej wydzielającej w WC HPL 30 mm  
• Wykonanie wentylacji wywiewnej mechanicznej uruchamianej od wyłącznika 
światła elektrycznego w pomieszczeniu łaźni i szatni  

• Wycięcie w starej posadzce kanału pod podejścia wody i kanalizacji 
• Pomieszczenia wiatrołap szatnia i łaźnia na istniejącej posadzce ułoŜyć płytki na 

podłogach w pomieszczeniu łaźni płytki na ścianach do wysokości 2 m  
• Malowanie ścian   
• MontaŜ drzwi wewnętrznych i łazienkowych 
• Wykonać sufit podwieszany typu Termatex (wiatrołap, szatnia) ocieplony wełną 

mineralną na foli paroprzepuszczalnej w łaźni sufit z płyty g-k wodoodpornej plus 
wełna mineralna 
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• Zamurowanie dwóch otworów okiennych, wnęki po piecu i przemurowanie otworu 
okiennego na drzwi 

• Wykonanie nowego nadproŜa nad drzwiami 
 
 

          Część magazynowa 
 

• MontaŜ drzwi do magazyn i bramy  
• Wykonanie posadzki betonowej zacieranej 
• Ocieplenie dachu warstwą wełny mineralnej i montaŜ podbitki z blachy 

niskoprofilowanej 
• Malowanie ścian 

 
 

Instalacje: 
 
Elektryczna – do wymiany wg oddzielnego opracowania 
Wodna, kanalizacyjna i C.O.  i niskoprądowa – do wykonania wg oddzielnego 
opracowania. 

 
 
 
III.  DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE dla cz ęści projektowanej 

rozbudowy – pomieszczenie magazynu i przebudowy część istniejąca 
 

1. FUNDAMENTY 
 

� Ławy fundamentowe i stopy fundamentowe wg rysunku rzutu fundamentów, 
wylewane na mokro z betonu klasy C12/15 ( B15)  posadowione 100 cm  
poniŜej poziomu terenu  jak pokazano na przekroju pionowym/. 

� Wysokość ław fundamentowych 40 cm 
� Ławy naleŜy zbroić 4 prętami Ø12 mm, strzemiona Ø 6 mm co 30 cm. 

� W trakcie wykonywania robót ziemnych naleŜy stosować się do wymagań 
normy PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze” 

 
 
 

2. IZOLACJE  
 

• Izolacja pozioma  przeciwwilgociowa z folii PP 0,8 mm, 
• Izolacja pionowa ścian  na rapowanym podłoŜu naleŜy wykonać z jednej 

warstwy „Abizolu R” i trzech warstw „Abizolu P” lub „G” / do poziomu -  
0,30 m ponad poziom gruntu/. 

• W częściach mokrych łaźnia wykonać izolację poziomą folią płynną np. Atlas 
Woder E,  płytki ceramiczne kleić klejem elastycznym.  

• W części rozbudowywanej - magazyn wykonać ocieplenie połaci dachowej z 
wełny mineralnej grubości 10 cm wykończone blachą niskoprofilowaną. 
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3. MURY ZEWN ĘTRZNE 
 

• Mury zewnętrzne grubości 25 cm z pustaków ceramicznych na zaprawie 
cementowo - wapiennej 1:1:5 według wskazówek producenta, ściana boczna z 
płyt prefabrykowanych betonowych  grubości 12 cm  od zewnątrz styropian 
EPS 70 baza fasada grubości 10 cm λ = 0,040 W/(m⋅K). Od strony granicy 
działki wykonać docieplenie ściany z wełny mineralnej twardej grubości 10 cm 
(ściana oddzielenia przeciwpoŜarowego) 

• Współczynnik przenikania ciepła dla projektowanej ściany wynosi: k = 0,28 
W/m2K   poniŜej kmax = 0,30W/m2K . 

• Ściany istniejące przewidziane do docieplenia styropianem EPS 70 baza fasada 
grubości 10 cm λ = 0,040 W/(m⋅K) od zewnątrz oraz w części przyległej do 
granicy działki od wewnątrz grubości 5 cm 

• Ściany działowe do wykonania grubości 12 cm z płytek betonu komórkowego 
odmiany 600 D na zaprawę klejową do pełnej wysokości. Dodatkowo wykonać 
ściankę  systemową w łaźni wydzielającą z płyty HPL 30 mm wraz z drzwiami 
o wysokości 2 m. 

• Ścianka wydzielająca natrysk  do wysokości 2,5 m. 
• W ścianach istniejących rozkuć otwory drzwiowe dostosowując otwory do 

nowej stolarki szerokość przejścia drzwi 90 cm wysokość 200 cm oraz 
zmniejszyć otwór w drzwiach wejściowych do wymiaru światła przejścia 90/ 
200 cm i wstawić nowe ościeŜnice.  

• Dodatkowo zamurować otwór po piecu kaflowym i oknie dostosowując 
grubość muru do stanu istniejącego. 

 
 

 
4. NADPROśA DRZWI I OKIEN 

 
• NadproŜa murarskie istniejące – do przebudowy. Ze względu na niestarczającą 

wysokość istniejących drzwi konieczna jest wymiana nadproŜy.   
• Projektowane nadproŜa prefabrykowane L -19 w ilościach wynikających z 

grubości ścian i rozpiętości otworów. 
• NadproŜa nad bramami do wykonania jako Ŝelbetowe wylewane na budowie 

zbrojone dołem 4 pręty Ø16 mm , góra 4 pręty Ø12 mm, strzemiona co 25 cm, 
beton C 12/15 (B15) 

 
 
 

5. POSADZKI I PODŁOGI 
 

• Warstwy wg rys. przekroju. 
• W pomieszczeniu magazynowym posadzka betonowa zacierana ocieplona 

warstwą styropianu twardego grubości 10 cm i izolacji z folii budowlanej PE 
grubości 0,5 mm. na podłoŜu betonowym. 

• W pomieszczeniu garaŜu dla jednej części przewiduje się rozbiórkę posadzki 
betonowej i wykonanie nowej posadzki betonowej składającej się z: 
− I warstwa podsypka z pospółki drogowej zagęszczona do ID > 0,98 o 

grubości 25 cm.  
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− II warstwa podkład grubości 10 cm z betonu C 12/15 (B15) wylewany na 
mokro pokryta folią izolacyjną PE grubości 0,5 mm. 

− III warstwa konstrukcyjna z betonu C 20/25 (B25) grubości 15 cm ze 
zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m3 i dodatkowo zbrojenie siatką zgrzewaną 
o oczkach 10 cm x 10 cm z drutu ze stali SB 500 o średnicy 6 mm.  

− IV warstwa wierzchnia posadzki w technologii mokre na mokre zatarte na 
gładko z wcierką Chapdur Premix w ilości 6 kg/m2. Wykończenie wykonać 
zgodnie z kartą technologiczną wcierki. Posadzkę zdylatować  poprzez 
pocięcie na pola i wypełnić szczeliny Ŝywicą epoksydową. 

• W pomieszczeniu łaźnia, szatnia i wiatrołap posadzka bez zmian wykonać 
posadzki z płytek ceramicznych 30 x 30 cm na zaprawie klejowej grubości 
min. 3 mm, glazurowane na podłoŜu utwardzonym z zastosowaniem warstwy 
wyrównującej i wygładzającej, samopoziomującej grubości min. 5 mm np. 
Ceresit CN 72,  cokoliki z płytek 10 x 30 cm, wzór i kolor do uzgodnienia z 
inwestorem.  W posadzce wykonać kanał pod podejścia wody i kanalizacji po 
wykonaniu uzupełnić warstwę betonu. 
 
 
 

6. TYNKI 
 

• We wnętrzach tynki wapienne trójwarstwowe kat. II i III istniejące, do 
wykonania uzupełnienia po bruzdach, przemurowaniach. 

• W pomieszczeniu łaźni ściany wykończyć poprzez ułoŜenie płytek 
ceramicznych do wysokości 2 m 

• Malowanie ścian na kolory jasne farbami emulsyjnymi. Kolory do uzgodnienia 
z inwestorem. 

• Elewacja zewnętrzna 
Ściany zewnętrzne ocieplić  metodą  BSO lekką - mokrą styropianem  EPS 70 
baza fasada grubości 10 cm i λ = 0,040 W/(m⋅K) w części wełną mineralną 
twardą. 
1. Do docieplenia naleŜy zastosować system, w którym warstwę izolacyjną 

stanowi styropian lub wełna mineralna, warstwę zbrojącą siatka z włókna 
szklanego, wyprawę elewacyjną tynk mineralny ( faktura „kamyczkowa” ) 
o grubości ziarna 2,0 mm, malowany farbą silikatową. 

2. Materiały podstawowe: 
− Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych - przyklejone zaprawą 

płyty wymagają dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. 
ZuŜycie materiału: ok. 5,0 kg/m2. 

− Zaprawa do przyklejania warstwy zbrojącej - równieŜ przeznaczona do 
przyklejania płyt styropianowych. ZuŜycie materiału: ok. 2 x 2,0 kg/m2 
(do zatopienia siatki + do pokrycia siatki warstwą zaprawy). 

− Silikatowy impregnat fasadowy - bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny 
impregnat do tynków mineralnych. Zabezpiecza fasady przed 
wnikaniem wody deszczowej. ZuŜycie materiału: ok. 0,3 l/m2. 

− Masa tynkarska mineralna - faktura kamyczkowa, grubość ziarna 2,0 
mm. ZuŜycie materiału: od 2,0 do 2,5 kg/m2. 
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− Farba silikatowa - paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do 
malowania elewacji odpowiednia do cienkowarstwowych tynków 
mineralnych. 

• Cokół szerokości 40 cm wykonać jako tynk Ŝywiczny, kamyczkowy.   
 
 
 

7. DACH  
 

• Stropodach nad częścią istniejącego garaŜu do rozbiórki, podmurowanie ścian, 
wykonanie konstrukcji stalowej i zamontowanie do podciągu istniejącego 
Ŝelbetowego poprzez słupki stalowe i do ścian zewnętrznych. Pokrycie 
wykonać z płyty warstwowej EPS grubości 15 cm z rdzeniem styropianowym. 
Płyty zamontowane do konstrukcji nośnej za pomocą śrub samogwintujących 
lub samowiercących. 

• Stropodach nad częścią socjalną pozostaje bez zmian, naleŜy zerwać starą papę 
wykonać izolację poziomą stropodachu folią płynną np. Atlas Woder E 
wykonać docieplenie styropapą oraz ułoŜyć warstwę papy wentylacyjnej oraz 
wierzchniego krycia, termozgrzewalnej grubości minimum 5 mm.  

• Obróbki blacharskie i kominowe z blachy płaskiej ocynkowanej powlekanej 
grubości min. 0,55 mm  

• Projektowana część kryta płytą falistą cementowo – włóknistą Onduline na 
deskowaniu aŜurowym, połać dachu dodatkowo ocieplić  warstwą wełny 
mineralnej grubości 10 cm. 

• Elementy konstrukcyjne zabezpieczyć środkami impregnującymi tj.: „Fobos 
M2”, „Ogniochron” lub „TYTAN”.  

• Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie 
 
 
 

8. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 

� Istniejące rynny i rury spustowe do rozbiórki i wykonania jako nowe. 
Zastosować rury o średnicy 90 mm  i rynny PCV 125 mm  kolor do 
uzgodnienia z inwestorem. 

� Wody opadowe z dachu budynku naleŜy odprowadzić powierzchniowo w 
obrębie swojej działki – tak jak dotychczas. 

 
 
 

9. STOLARKA  
 

� Drzwi wejściowe do wymiany, otwór przemurować i dostosować do nowych 
wymiarów, drzwi aluminiowe profil ciepły, górna część przeszklona szyba 
antywłamaniowa P4, drzwi wyposaŜyć w dwa zamki patentowe i 
samozamykacze. 

� Drzwi wewnętrzne stalowe -  2 sztuki, jedna sztuka o odporności ogniowej EI 
60 z samozamykaczem, otwory dostosować do szerokości przejścia 90 cm i 
wysokości przejścia 200 cm. 

� Drzwi do WC i pisuaru systemowe z płyt HPL 
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� Drzwi do szatni, łaźni i natrysku w okleinie drewnianej powinny być 
wyposaŜone w kratkę wentylacyjną o powierzchni 220 cm2. 

• Bramy istniejące garaŜowe stalowe rozwierana do wymiany na drzwi garaŜowe 
segmentowe ciepłe o grubości panel 42 mm Ubramy   1,3 W/m2K  , podnoszona 
do góry z prowadzeniem skośnym zgodnym z pochyleniem dachu, w bramach 
segmentowych wykonać po dwa okienka oraz w dolnej części wykonać 
wentylację nawiewną regulowaną. 

• Brama do magazynu stalowa rozwierana ( na stanie OSP) 
• Otwór w murze powinien mieć wymiary większe od wymiarów zewnętrznych 

ościeŜnicy o ok. 5 mm + 10 mm na stronę, drzwi zamontować na kotwy 
stalowe, bramy na prowadnicach stalowych montowanych od wewnątrz 
garaŜu. Wypełnienie szczelin między murem a ościeŜnicą przy uŜyciu piany 
poliuretanowej. Wykonać obróbkę ościeŜy. 

 
 
 

10. SUFITY 
 
� W pomieszczeniu łaźni wykonać sufit podwieszany z płyt gipsowo- 

kartonowych wodoodpornych na ruszcie metalowym dodatkowo ocieplony 
wełną mineralną grubości 15 cm 

� W pomieszczeniu szatni i wiatrołapu wykonać sufit podwieszany typu 
termatex  na ruszcie metalowym dodatkowo ocieplony wełną mineralną 
grubości 15 cm 

� Sufity wykonać na wysokości 2,5 m od wykończonej warstwy posadzki. 
� Sufit w części magazynowej ocieplony wełną mineralną gr. 10 cm, 

wykończony blachą niskoprofilowaną kolor biały na ruszcie metalowym z 
zastosowaniem folii paroizolacyjnej. 

  
 
 

11. PRZEWODY WENTYLACYJNE I KOMINOWE 
 

� Komin istniejący w części wystającej nad dach do rozbiórki i nadmurowania z 
pełnej, wyjście powyŜej płyty warstwowej wykonać jako kominki PCV, w 
pomieszczeniach zamontować kratki wentylacyjne. Pomieszczenie łaźni i 
szatni zastosować wentylację mechaniczną uruchamianą od wyłącznika światła 
elektrycznego. 

� W dachu wykonać w części garaŜowej 2 wentylatory dachowe uruchamiane 
mechanicznie  WD 200, w części magazynowej 1 wywietrznik WD 200 
grawitacyjny 

 
 

 
12. INNE ELEMENTY WYKO ŃCZENIA 

 
� Przed budynkiem wykonać podjazdy ze spadkiem od budynku z kostki 

brukowej  
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Konstrukcję tworzą: 
− kostka betonowa grubości 8 cm wibroprasowana  
− podsypka cem.-piaskowa 1 : 4 grubości 4 cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm grubości 15 cm 
− warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm zagęszczona Is = 1 
− grunt rodzimy 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 37 cm 

 
� Dodatkowo zdemontować istniejący maszt pod syrenę i  na ścianie zewnętrznej  

zamocować rurę pod syrenę elektroniczną 
 

 
 

13. INSTALACJE 
 

Budynek wyposaŜono w instalacje: 
 

� Elektryczną, zasilaną z istniejącej linii NN. Jako rozbudowę wewnętrznej 
instalacji według odrębnego opracowania. 

� Wodociągową - sieć przewodów do wody cieplej i zimnej, zasilaną z przewodu 
wodociągowego rurami stalowymi ocynkowanymi wg PN-74/H-74200 według 
odrębnego opracowania. 

� Kanalizacyjną  -  przewodem kanalizacyjnym do istniejącego zbiornika na 
nieczystości płynne. Jako rozbudowę wewnętrznej instalacji. 

� C.O. projektowane ogrzewanie elektryczne, grzejniki płytowe 
 
 

 
14. OCHRONA BHP    

 
Podłogi zmywalne z materiałów gładkich, nienasiąkliwych, odpornych na działanie 
środków chemicznych i dezynfekcyjnych. Ściany o powierzchniach gładkich.  
Nawierzchnia dojść do budynku projektowana z kostki brukowej oraz posadzka we 
wnętrzu zaprojektowana jest z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa 
poślizgu. 

     
a. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska 

 
Obiekt zaprojektowano z materiałów niestanowiących zagroŜenia dla higieny i 
zdrowia uŜytkowników oraz sąsiedztwa. Wszystkie zastosowane materiały 
powinny posiadać certyfikat CE zgodności ze świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
We wszystkich pomieszczeniach przewidziana jest wentylacja grawitacyjna 
lub mechaniczna. 
Temperatura w obiekcie i w pomieszczeniach szatnia, łaźnia jest zgodna z 
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki. Ściany 
budynku projektuje się z zabezpieczeniem poziomą i pionową izolacją 
przeciwwilgociową i cieplną. 
Szatnia bojowa wyposaŜona w indywidualne szafki  w ilości dostosowanej do 
ilości osób upowaŜnionych do korzystania. 
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b. Utrzymywanie właściwego stanu technicznego 
 

• Projektowane rozwiązania umoŜliwiają utrzymanie właściwego stanu 
technicznego budynku. Warunek ten spełniono dając moŜliwość wejścia na 
dach, dostępu od zewnętrz i od wewnątrz do drzwi oraz do konstrukcji 
stalowej dachu. 

• Urządzenia i przewody instalacji wod.-kan. nie mają szczególnych 
wymagań dla utrzymania stanu technicznego jednakŜe w sytuacji awaryjnej 
lub w celu przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego jest 
zapewniona dostępność do tych urządzeń oraz przewodów. 

• W celu utrzymania właściwego stanu technicznego grzejników 
elektrycznych i  wentylacji mechanicznej jest konieczne przeprowadzanie 
okresowych, zalecanych przez producentów, konserwacji i przeglądów 
stanu technicznego urządzeń.  

 
 
 

15. OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 
 

• Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 
 

Kubatura 731,67 m3 

powierzchnia zabudowy    168,49 m2 

powierzchnia uŜytkowa                         138,67 m2 

wysokość garaŜu                       5,58 m 
wysokość magazynu               3,84 m 
  
W związku z powyŜszym budynek kwalifikujemy do budynków niskich.  
Wszystkie elementy NRO nierozprzestrzeniające ognia. 
Elementy drewniane malowane środkami ognioodpornymi. 

 
 

• Odległość od obiektów sąsiadujących; 
 

Budynek został usytuowany w granicy z działką 484/4 oraz w odległości 5m 
od budynku świetlicy OSP 

 
 

• Parametry poŜarowe występujących substancji palnych; 
 

Przyjęto, Ŝe gęstość obciąŜenia ogniowego nie przekroczy   Qd = 500 MJ/m2,  
powierzchnia strefy PM wynosi 138,67 m2  
 
 

• Przeznaczenie i sposób uŜytkowania; 
 

Budynek 1- kondygnacyjny garaŜ OSP zaliczany do strefy poŜarowej PM. 
                      Budynek spełnia klasę D odporności ogniowej. 
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• Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 
 

W budynku oraz w przestrzeniach zewnętrznych nie będą występować strefy 
zagroŜenia wybuchem oraz nie będą przechowywane materiały łatwopalne. 

 
 

• Podział obiektu na strefy poŜarowe; 
 

Budynek stanowi jedną strefę poŜarową, dodatkowo w celu wydzielenia 
powierzchni garaŜu wstawić drzwi ppoŜ. EI 60 pomiędzy garaŜem a 
wiatrołapem.   

 
 

• Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) 
oraz przeszkodowe; 
 
Długość przejścia ewakuacyjnego dla budynku PM nie przekracza 
wymaganych 100m. Przejścia i wyjścia wyposaŜyć w oznakowania 
ewakuacyjne zgodne z PN. 

 
 

• Dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie, dostosowany do 
wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w 
czasie poŜaru, a szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, instalacji 
wodociągowej przeciwpoŜarowej; 

 
Budynek zostanie wyposaŜony w instalację odgromową. 
W budynku zastosowano 1 hydrant przeciwpoŜarowy średnicy 52 mm z 
węŜami płasko składanymi długości 20 m . Hydrant ma słuŜyć do napełniania 
samochodów bojowych . 
Pozostałych urządzeń przeciwpoŜarowych budynek nie wymaga zastosowania. 
Nie ma obowiązku opracowywania scenariusza rozwoju zdarzeń.  
Obiekt wymaga zastosowania przeciwpoŜarowego wyłącznika prądu, który 
naleŜy zamontować przy wejściu do budynku bądź w obrębie przyłącza do 
budynku. 

 
 

• WyposaŜenie w gaśnice;  
 

Budynek naleŜy wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 2 jednostki o 
masie środka gaśniczego 4 kg gaśnice proszkowe ABC  
Gaśnice rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w 
szczególności przy wejściach do budynku, miejscach nie naraŜonych na 
uszkodzenia mechaniczne. 
Miejsca rozmieszczenia gaśnic oznakować zgodnie z PN.  
 

 
� Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru; 

 
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia poŜaru wynosi 10 dm3/s i 
będzie realizowana poprzez hydrant zewnętrzny usytuowany w odległości do 
75 m od budynku z sieci gminnej.   
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� Pozostałe dane; 
 

Oznakować w budynku kierunki dróg i wyjść ewakuacyjnych. 
Oznakować drogi poŜarowe na zewnątrz budynku. 
 
 

 
 

UWAGI  KO ŃCOWE  ! 
 

� Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania budynku wg niniejszego projektu 
rozwiązać naleŜy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.  

 

� Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty  i 
odpowiadać wymogom obowiązujących norm. 

 

� Roboty budowlane i rzemieślnicze naleŜy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.  

 

� Zmiany w projekcie zagospodarowania terenu-działki wykraczające poza ustaleniami 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Urząd są 
niedopuszczalne. 

 

� Dopuszcza się zmiany materiałów (w zaleŜności od moŜliwości Inwestora) po uprzednim 
uzyskaniu zgody kierownika budowy i projektanta oraz wpisaniu o  powyŜszym w 
Dziennik Budowy. 

 

� O rozpoczęciu robót naleŜy zawiadomić Urząd Nadzoru Budowlanego. 
 

� Po zakończeniu budowy zgłosić obiekt do uŜytkowania. 
 

� Odpady z fazy budowy zagospodarować naleŜy zgodnie z „Ustawą o odpadach” z dnia 
27.04.2001 r. (Dz.U. z dn. 20.06.2001 r.). 

 
 
 
 

                                                                                       Opracował: 
 

 
 Mgr inŜ. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 
 
  
 Mgr inŜ. arch. Przemysław Płowecki nr upr. KL-31/2000 

 
 
 

Radomsko, wrzesień 2012 r. 
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OPINIA  TECHNICZNA  
 
 

Dotycząca moŜliwości wykonania przebudowy wraz z rozbudową budynku 
garaŜowego OSP Kruszyna połoŜonego w miejscowości Kruszyna na 
działce nr ewid. 485 obręb 1 Kruszyna. 

 
 

Inwestor :   Gmina Kruszyna 
ul. Kmicica 5 
42-282 Kruszyna 

 
                    
 
Przedmiot opracowania:  Ocena stanu technicznego budynku 
garaŜowego wraz z oceną moŜliwości wykonania nadbudowy 

 
 
 

1. Podstawa i cel opracowania: 
 

− Ustawa z dnia & lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz.414 z późn. 
Zm./ 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
/Dz. U. Nr 75, poz.690 z późn. Zm/ 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
− Polskie Normy  

 
 

Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora związane z zamiarem wykonania 
przebudowy i rozbudowy budynku garaŜowego OSP Kruszyna. 

 
 

 
2. Informacje wstępne 

 
Inwestor zamierza przystąpić do przebudowy i rozbudowy budynku garaŜowego. 
W związku z powyŜszym zlecił wykonanie oceny stanu technicznego budynku i 
moŜliwości wykonania w/w prac.  
Działka zabudowana budynkiem garaŜowym przewidzianym do rozbudowy 
usytuowanym przy granicy z działką 486 i 484/4. 
Budynek garaŜowy istniejący to budynek parterowy, nie podpiwniczony, murowany, 
ze stropodachem jednospadowy i o pokryciu z papy.  
 
Aktualnie budynek jest uŜytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Wjazd na działkę istniejący od strony drogi publicznej. 
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3. Dane techniczne istniejącego budynku mieszkalnego 
 

Stan istniejący 
 
Kubatura  609,02 m3 

powierzchnia zabudowy 136,55 m2 

powierzchnia uŜytkowa 110,46 m2 

 
 
 

4. Opis elementów konstrukcyjnych  oraz ich stan techniczny 
 

Fundamenty – Ławy fundamentowe istniejące o szerokości 60 cm, wylewane na 
mokro z betonu posadowione 100 cm poniŜej poziomu terenu zgodnie z informacją 
uzyskaną od Inwestora i na podstawie wizji lokalnej. 
Fundamenty w stanie dobrym, niewielkie zawilgocenia, nie wykazują pęknięć.  
 
 
Ściany zewnętrzne – Mury zewnętrzne istniejące gr. 49 cm z cegły pełnej, ściany 
wewnętrzne grubości 34 cm i działowe grubości 17 cm z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 3,0 Mpa. 
Wizja lokalna przeprowadzona podczas wykonywania inwentaryzacji, wykazała, Ŝe 
ściany przedmiotowego budynku znajdują się w dobrym stanie technicznych a 
sposób wbudowania  jest zgodny ze sztuką budowlaną. Ściany nie wymagają 
wzmocnień.  
 
 
Stropodach – istniejący Ŝelbetowy – powiązany z układem konstrukcyjnym, 
wykonany prawidłowo, nie wymaga wzmocnienia. Stan dobry. Stropodach 
wykonany poprawnie, nie wykazuje Ŝadnych oznak przeciąŜenia lub nadmiernych 
ugięć jedynie wykazują w niektórych fragmentach brak równości, co mogło być 
spowodowane brakiem dokładności wykonania. W części garaŜowej stropodach 
przewidziany do likwidacji i  ponownego wykonania, z uwagi na fakt iŜ nie mieszczą 
się samochody bojowe. W części nieprzebudowywanej stropodach naleŜy ocieplić 
styropapą. 
 
 
NadproŜa drzwi i okien – nadproŜa murarskie, ceglane wykonane na budowie. 
NadproŜa murarskie okienne i drzwiowe, nie wykazują w pęknięć czy rys –  
wymagają przemurowania w przypadku zmiany szerokości otworów okiennych. 
 
 
Stolarka - Stolarka okienna i drzwiowa w  budynku – stan średni – wymaga 
wymiany na nowe.  
 
 
Elementy wykończeniowe – Budynek wewnątrz posiada tynki i posadzki 
betonowe– w stanie średnim, zalecana wymiana posadzek i naprawa tynków.  
 
 



26  

Instalacje – WyposaŜony w instalacje elektryczną.  
 
 
 

5. Uwagi końcowe 
 

5.1. Prace budowlane wykonywać w oparciu o projekt budowlany uwzględniający 
niezbędne zmiany i uwagi zawarte w opinii.  

5.2. Stwierdzam, Ŝe budynek jest w średnim stanie technicznym i nadaje się do 
wykonania rozbudowy i przebudowy. 

                                                                                               
     
 
 
 

Opracował: 
 
 
 Mgr inŜ. Robert Drzazga nr upr. LOD/1808/POOK/12 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Radomsko, sierpień 2012 r. 
 






























































