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I.   CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

1. PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTÓW DO IZB 

1.1. Przynależność projektanta branży architektonicznej do izby projektowej 
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1.2. Przynależność sprawdzającego branży architektonicznej do izby projektowej 
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1.3. Przynależność projektanta branży konstrukcyjnej  do izby projektowej 
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1.4. Przynależność sprawdzającego branży konstrukcyjnej  do izby projektowej 
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

2.1. Uprawnienia budowlane projektanta branży architektonicznej 
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2.2. Uprawnienia budowlane sprawdzającego branży architektonicznej 
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2.3. Uprawnienia budowlane projektanta branży konstrukcyjnej 
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2.4. Uprawnienia budowlane sprawdzającego branży konstrukcyjnej 
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3. Oświadczenia projektantów o kompletności dokumentacji 

Częstochowa, maj  2018 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 nr poz. 1332) niniejszym 

oświadczam, że projekt budowlany: 

Budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie 

Adres inwestycji: 

ul. Leszczynowa, 42-262 Michałów,  gmina Poczesna, 

działka nr 27/6; obręb Michałów-0008 

jednostka ewidencyjna Poczesna - 240413_2 

 

Sporządzony w miesiącu maju 2018   roku dla: 

Gminy Poczesna 

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna 

 Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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Marek Kozieł 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 
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4. Zezwolenie nr 3/2018 na zjazd 
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5. Decyzja zezwalająca na wycinkę 
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6. WYPIS I WYRYS Z MPZP 
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7. Oświadczenie dotyczące MPZP 
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8. Warunki techniczne projektowania i wykonania i podłączenia wod.-kan. do projektowanego budynku  
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9. Warunki przyłączenia Tauron 
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10. Warunki przyłączeniowe gazowe 
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11. Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  
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II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie przy ul. Leszczynowej 
w gminie Poczesna na działce nr 27/6. Jednostka ewidencyjna Poczesna - 240413_2, obręb Michałów -0008. 

 

 

2. Podstawa opracowania 

• umowa zawarta w dniu 22.03.2018r. na wykonanie dokumentacji projektowej nr GIZ.272.37.2018.DS  pomiędzy 

Gminą Poczesna a firmą Kreślarnia - pracownia projektowa Marta Kaczor - Zięba 

• Ustalenia z Zamawiającym, 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poczesna - Strefa III obejmująca sołectwa Nierada, 

Michałów, część sołectwa Młynek - Mazury, przyjętego uchwałą nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 

2014r. 

• Badania geotechniczne,   

• przepisy techniczno - budowlane 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

3.1. Informacje ogólne 

Opracowaniem objęto działkę nr 27/6 w Michałowie w Gminie Poczesna. Działka zlokalizowana jest przy 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej - ul. Laurowej z drogą gminną - ul. Leszczynową. Działka o nieregularnym obrysie 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A.  

Działka objęta zakresem opracowania graniczy od wschodu z działką szkoły, a od strony południowo zachodniej z 

działką nr 27/5, na której zlokalizowany jest sklep. 

Południowa krawędź działki B-C jest równoległa do ul. Laurowej. Od strony północnej na działce 27/6 jest 

wydzielony obszar zajezdni autobusowej wraz z przystankiem. 

Działka jest w całości ogrodzona poza odcinkiem A-B graniczącym z działką szkoły. Od strony północnej ogrodzenie 

działki przebiega odgradzając fragment działki przeznaczony pod zajezdnię autobusów. 

 

Działka płaska z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. 

 

Zieleń istniejąca 

Działka jest niezagospodarowana. W wschodniej części działki rośnie lasek brzozowy. Od południa i zachodu rośnie 

szpaler drzew wzdłuż krawędzi działki i drogi,  natomiast w zachodniej i środkowej  części działki rosną 4 lipy. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Na działce 27/6 zaprojektowano budowę budynku ośrodka zdrowia. 

Obiekt o rzucie prostokąta usytuowany dłuższym bokiem równolegle do  drogi wojewódzkiej ul Laurowej, 

zlokalizowany w południowo - zachodniej części działki. Wjazd na teren działki od strony zachodniej. Od strony 

północnej przed budynkiem zaprojektowano miejsca parkingowe. Istniejąca zajezdnia dla autobusów pozostaje bez 

zmian. Zaprojektowano dojście piesze z przystanku i wykonanie furtki wejściowej w istniejącym ogrodzeniu przy 

zajezdni. 

4.1. Projektowana zabudowa 

Projektowany budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy przykryty dachem dwuspadowym o kącie 

nachylenia 30
o
. Dwa wejścia W1 i W2 zlokalizowane od strony północnej. 
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Poziom posadowienia budynku 0,00 = 286,3 m.n.p.m. Od strony południowej posadowienie budynku na równi z 

poziomem terenu. W związku z spadkiem terenu w stronę północną, strefa wejściowa dostępna poprzez spocznik z 

2 stopniami wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. 

 

4.2. Zjazd publiczny 

Wjazd na teren opracowania zaprojektowano z ul Leszczynowej jako zjazd publiczny zgodnie z Zezwoleniem nr 

3/2018 wydanym przez Wójta Gminy Poczesna 14.05.2018r. 

Szerokość jezdni 5,5m, nawierzchnia zjazdu twarda z kostki brukowej, przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i 

drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 5m. Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi należy 

dostosować do jej ukształtowania. Na długości nie mniejszej niż 7m od krawędzi korony drogi należy wykonać 

pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku nie większe niż 12%. 

 

W miejscu projektowanego zjazdu należy zdemontować fragment istniejącego ogrodzenia i należy wykonać bramę 

wjazdową przesuwną. 

4.3. Komunikacja wewnętrzna - drogi, parkingi 

Droga wewnętrzna zaprojektowana jako ciąg pieszo jezdny. Nawierzchnia utwardzona drogi oraz parkingów z 

kostki brukowej betonowej. 

Zaprojektowano 12 miejsc parkingowych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej.  

Liczba miejsc parkingowych zgodnie z MPZP to min. 2 miejsca parkingowe na 100m
2
 powierzchni użytkowej 

budynku, czyli wymagane jest min. 5 miejsc parkingowych. 

 

Wokół budynku od strony wschodniej, zachodniej i południowej zaprojektowano opaskę żwirową. 

4.4. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Miejsce czasowego gromadzenia odpadów zaprojektowano przy parkingach w pobliżu zjazdu na działkę. Należy 

wykonać systemową wiatę śmietnikową jako osłonę śmietnika 

4.5. Zieleń 

Zaprojektowano wycinkę 4 drzew znajdujących się pośrodku działki kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu. Pozwolenie na wycinkę nar z dnia 11.06.2018r. nr OŚ.613.39.2018.II 

Pozostała drzewa na terenie działki pozostają bez zmian. 

5. Odniesienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poczesna - Strefa III 

obejmująca sołectwa Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek - Mazury, przyjętego uchwałą nr 12/II/14 Rady 

Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 2014r. 

Działka nr 27/6 jest terenem oznaczonym na rysunku planu 1 UZ - teren usług zdrowia. 

 

 

Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu są zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Załącznikiem do opracowania jest oświadczenie projektanta planu miejscowego o omyłce pisarskiej w planie - 

wskaźnik intensywności zabudowy powinien wynosić 0,04 do 1,0 zamiast 0,4 do 1,0. 

 

6. Zestawienie powierzchni - bilans terenu. 
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Stan projektowany 

Powierzchnie Powierzchnia (m
2
) % 

Powierzchnia działki 27/6 4142 100 % 

Powierzchnia zabudowy - projektowany budynek przychodni 274 6,61% 

Powierzchnia utwardzona  

(komunikacja kołowa, chodniki, spocznik 

parkingi,  

teren zajezdni autobusów) 

876 

296 

184  

396 

21 % 

Powierzchnia biologicznie czynna  

(trawnik, nawierzchnia żwirowa, rabaty kwiatowe) 

2992 72% 

Wskaźnik intensywności zabudowy 0,066 - 

Wytyczne z MPZP: 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej to 20%. 

• Maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki 

• Wskaźnik intensywności zabudowy od 0,04 do 1 

 

7. Uzbrojenie terenu i infrastruktura techniczna 

• Zaopatrzenie w wodę 

Z sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze. Szczegółowe informacje w projekcie branży sanitarnej. 

• Kanalizacja sanitarna 

Odprowadzenie nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przyłącze. Szczegółowe 

informacje w projekcie branży sanitarnej. 

• Energia elektryczna 

Zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez projektowane przyłącze. Szczegółowe informacje w projekcie branży 

elektrycznej. 

• Sposób odprowadzania wód deszczowych z działki 

Odprowadzenie wody opadowej z dachów budynku na teren działki własnej 

• Zaopatrzenie w energię cieplną 

Energia cieplna z zaprojektowanej kotłowni gazowej. Projektowane przyłącze gazu do budynku. 

 

8. Ochrona konserwatorska 

Obszar opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

9. Wpływ Eksploatacji Górniczej. 

Przedmiotowy obiekt nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 

10. Zagrożenia dla środowiska oraz higiena i zdrowie użytkowników. 

• Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

• Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi. 

11. Ochrona interesów osób trzecich 

Przyjęte rozwiązania projektowe nie mają ujemnego wpływu na interesy osób trzecich. Projektowana inwestycja nie 

powoduje naruszenia interesów osób trzecich w tym: 
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- pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej 

- pozbawienia dostępu do światłą dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

- nie powoduje uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem 

- nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby 

 

12. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza obszar działki własnej Inwestora. 

13. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Zaprojektowany budynek jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku 

poprzez pochylnię przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
 

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

1. Podstawowe dane metryczne obiektu istniejącego i projektowanego 

Długość budynku - elewacja północna - południowa  25,30 m 

Szerokość budynku - elewacja wschodnia - zachodnia 11,10 m 

Wysokości budynku - 

Wysokość kalenicy 6,88 m 

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 3,55 m 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 

Kubatura budynku 1485 m
3
 

Powierzchnia zabudowy 274 m
2
 

Powierzchnia użytkowa całkowita 219,1 m
2
 

 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu projektowanego 

2.1. Przeznaczenie obiektu i funkcja 

Zaprojektowano budynek ośrodka zdrowia - przychodni lekarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. 

Budynek przychodni składa się z dwóch części o odrębnych wejściach. Wejście W1 prowadzi do poradni dzieci 

chorych, poradni osób dorosłych i gabinetu stomatologicznego. Poradnia obejmuje 4 gabinety lekarskie, 1 gabinet 

zabiegowy, gabinet stomatologiczny z wydzielonym pomieszczeniem sterylizatorni. Jeden z gabinetów ma wyjście 

bezpośrednio do przedsionka i na zewnątrz budynku. Jest przystosowany do krótkotrwałej izolacji pacjenta u 

którego stwierdzono chorobę zakaźną lub jest podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną. 

Wejście W2 prowadzi do poradni dzieci zdrowych. W tej części budynku znajduje się gabinet lekarski i gabinet 

szczepień. Obydwie poradnie są połączone wspólną rejestracją z której jest dostępne pomieszczenie socjalne dla 

pracowników.  

Każda z poradni posiada oddzielne toalety dla pacjentów. Z przedsionka poradni dzieci zdrowych jest dostępne 

pomieszczenie techniczne w którym jest usytuowany kocioł gazowy, stanowi pomieszczenie porządkowe oraz służy 

do czasowego przechowywania odpadów medycznych. 
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2.2. Program użytkowy - zestawienie powierzchni. 

Zestawienie pomieszczeń 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

0.01 Gabinet lekarski stomatologiczny 15,2 

0.02 Gabinet lekarski 12,2 

0.03 Pom. pomocnicze - sterylizatornia 5,2 

0.04 Gabinet zabiegowy 16,0 

0.05 Gabinet lekarski 12,7 

0.06 Gabinet lekarski 12,7 

0.07 Gabinet lekarski 12,5 

0.08 Poczekalnia osób dorosłych i dzieci chorych 28,9 

0.09 Przedsionek 6,4 

0.10 Wc 4,7 

0.11 Rejestracja 15,2 

0.12 Pomieszczenie socjalne 10,5 

0.13 Toaleta 3,4 

0.14 WC 1,8 

0.15 Przedsionek wc 3,3 

0.16 Gabinet szczepień 16,7 

0.17 Gabinet lekarski 14,7 

0.18 Poczekalnia dzieci zdrowych 16,4 

0.19 Przedsionek 5,9 

0.20 Pom. techniczne odpady medyczne 4,7 

 Powierzchnia użytkowa całkowita 219,1 m² 

 

 

3. Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

Projektowany budynek jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku 

poprzez pochylnię, wewnątrz znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

4. Forma architektoniczna obiektu projektowanego 

Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o rzucie prostokąta i prostej 

bryle. Od strony północnej nad strefą wejściową znajduje się płaskie zadaszenie wejścia. Wejścia do budynku 

zostały zaakcentowane w bryle budynku poprzez ich wycofanie w głąb bryły. 

  

5. Rozwiązania architektoniczno - budowlane 

5.1. Układ konstrukcyjny obiektu  

Konstrukcja budynku murowana. Projektowany układ konstrukcyjny - szczegółowy opis i rysunki zawarte są w 

opracowaniu branży konstrukcyjnej. 

5.1.1 Fundamenty 
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Ławy fundamentowe 

Ławy ciągłe, prostokątne, posadowione na warstwie chudego betonu. Budynek zaprojektowano jako 

niepodpiwniczony, posadowiony na poziomie -1.30 m poniżej poziomu posadzki. 

Stopy fundamentowe, rdzenie (słupy) 

Monolityczne, wylewane na mokro z betonu kl. C20/25. 

5.1.2 Elementy żelbetowe 

Słupy żelbetowe 

Monolityczne wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone stalą kl. A-IIIN.           

Belki żelbetowe 

Belkę BŻ-1.1 (szt. 1) zaprojektowano w układzie trójprzęsłowym w formie nadciągu jako monolityczną wylewaną 

na mokro z betonu C20/25, zbrojoną stalą klasy A-IIIN.  

Nadproża 

Nadproża wykonać z elementów prefabrykowanych L19 i montować zgodnie z wytycznymi danego producenta. 

Wieńce 

Wykonać jako żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro z betonu C20/25.   

Strop 

Zadaszenie nad wejściem - strop zaprojektowano jako płytę żelbetową, wylewaną na mokro, podpartą 

wspornikowo. Płytę o grubości 15 cm z betonu C20/25, zbroić jednokierunkowo górą prętami #10mm co 10cm ze 

stali klasy A-IIIN. 

5.1.3 Dach 

Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu połaci górnej połaci 30
o
. Konstrukcję dachu wykonać wg 

odrębnego opracowania z prefabrykowanych kratownic drewnianych. Projekt wykonawczy więźby powinien być 

zaakceptowany przez projektanta konstrukcji. 

 

5.2. Ściany: 

• Ściany nośne zewnętrzne 

Ściany nośne zewnętrzne wymurowane z pustaków ceramicznych o grubości 30 cm, ocieplone od zewnątrz 

styropianem. 

• Ściana nośna wewnętrzna 

Ściana nośna wewnętrzna wymurowane z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm. 

• ściany działowe 

Ściany działowe z pustaków ceramicznych o grubości 11,5 cm 

 

5.3. Rozwiązania instalacyjne 

Projektowany budynek wyposażony w komplet instalacji wewnętrznych. 

• instalacje elektryczne: 

Budynek wyposażono w instalacje elektryczne: oświetleniową, gniazd wtykowych, odgromową, instalacje uziemień 

ochronnych. Zaprojektowano również instalację okablowania strukturalnego LAN. Projekt instalacji elektrycznej 

zawarty w opracowaniu branży elektrycznej. 

• instalacje sanitarne 

- Instalacje sanitarne ciepłej i zimnej wody, 

- C.O.,  

- instalacja kanalizacji sanitarnej 
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- projekt kotłowni gazowej, 

- projekty przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej 

- wentylacja mechaniczna 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w tomie III i IV. 

 

5.4. Wentylacja i kominy 

W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną. 

Centrala wentylacyjna posadowiona na konstrukcji wsporczej stalowej nad sufitem podwieszanym, nad 

pomieszczeniem gabinetu szczepień. 

Obok centrali zaprojektowano kalpę wyłazową na poddasze umożliwiającą montaż i serwisowanie centrali 

wentylacyjnej. Klapa wyłazowa wraz z systemowymi schodami składanymi. 

Komin spalinowy przy piecu gazowym murowany z systemowych pustaków. Wentylacja w pomieszczeniach 

higieniczno - sanitarnych zapewniona poprzez kominki wentylacyjne z wentylatorami wyciągowymi. 

 

6. Rozwiązania architektoniczne w zakresie elementów wykończeniowych budynku - wykończenie zewnętrzne 

6.1. Izolacje pionowe i poziome budynku 

• Izolacja pionowa ścian fundamentowych, ław i stóp fundamentowych  

- pozioma ław, ścian fundamentowych i stóp fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, 

- pionowa ścian fundamentowych - powłoka z abizolu 2x R+P 

- pozioma posadzki parteru - 2x papa izolacyjna na lepiku 

• Pozioma posadzki na parterze 

2 x papa izolacyjna na lepiku 

 

6.2. Ściany fundamentowe i cokół 

• Projektuje się ocieplenie ścian fundamentowych do wysokości 50 powyżej poziomu terenu cm styrodurem - 

styropianem  o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną termiczną o gr. 13cm λ=0,031 

W/m*K o współczynniku . Izolację termiczną należy wykonać do poziomu ławy fundamentowej. 

• Na przygotowanym podłożu i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych należy układać płyty izolacji 

termicznej. Izolację termiczną należy zabezpieczyć warstwą zbrojącą - zaprawą klejowo-szpachlową z zatopioną 

siatką z włókna szklanego. Projektuje się wykonanie tej izolacji od głębokości fundamentu do wysokości 50 cm 

powyżej poziomu terenu. Ścianę fundamentową zabezpieczyć dodatkowo matą ochronno - drenującą w części 

podziemnej, która zabezpieczy izolację termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Matę należy zakończyć 

listwą zamykającą na wysokości poziomu terenu. 

 

 

6.3. Ściany zewnętrzne powyżej cokołu 

• Zaprojektowano izolację termiczną ścian zewnętrznych murowanych styropianem o grubości 13 cm λ=0,031 

W/m*K klejoną, zaprawą klejowo – szpachlową i mocowaną mechanicznie do podłoża. Na ścianie należy 

wykonać kołkowanie kotwami montażowymi przeznaczonymi na trudne nienośne podłoża (kołki montażowe 

nie dziurawią izolacji termicznej w ten sposób eliminują efekt biedronki).  
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• Izolację termiczną budynku należy zabezpieczyć warstwą zbrojącą. Wzmocnienie do wys. 2m powyżej poziomu 

terenu  (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego oraz siatką). Powyżej standardowa 

(zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego). Wierzchnia warstwa wyprawiona z 

cienkowarstwowego tynku strukturalnego sylikonowego , składającego się z podkładu tynkarskiego oraz tynku 

silikonowo - silikatowego.  

• Zaprojektowano wykończenie fragmentów elewacji z tynku imitującego drewno. Fakturę wyglądu drewna 

należy nadać z wykorzystaniem szablonów wielokrotnego użycia. Odciśnięcie szablonów i wykonanie elewacji 

należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

6.4. Fasada przeszklona 

Zaprojektowano wejścia do budynku i przegrody z przedsionków jako fasady przeszklone. Współczynnik przenikania ciepła 
dla całych konstrukcji U=0,9 W/m2*K. Przeszklenia wewnętrzne przedsionków stanowiące obudowę drogi ewakuacyjnej o 
odporności ogniowej REI 15. 

Minimalne parametry dla systemu fasadowego. 

• Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063  

• Szerokość profili słupowych i ryglowych: 50 mm od strony wewnętrznej, od strony zewnętrznej spoina 

silikonowa szer. 20 mm, 

• Grubość ścianek profili nośnych: 2÷5,9 mm, 

• Mocowanie szklenia – za pomocą uchwytów mocujących szybę, tzw. „motylków”  

• Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 

aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 15 mm – dla profili słupowych oraz 1/200 

rozpiętości, lecz nie więcej niż 12 mm – dla profili ryglowych (ugięcie od wiatru) i 1/500 rozpiętości, lecz nie 

więcej niż 3 mm (ugięcie ciężaru wypełnienia), dodatkowo ugięcie żadnej krawędzi szyby zespolonej nie 

powinno przekraczać 12 mm, 

• Profile tworzywowe - mocowane zatrzaskowo na specjalnie ukształtowanych rowkach mocujących słupów i rygli, 

powinny być wykonane z twardego HPVC lub ze spienionego polietylenu (PE); kształt i wymiary profili powinny 

być zgodne z dokumentacją systemową, 

• Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu; mocowanie 

do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru i 

wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z 

aluminium lakierowanego, 

• Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania połączeń, są wykonane ze 

stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej, 

• Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE;  

• Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do 

uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową, 

• Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 

• Powłoki lakierowane proszkowo 

• Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa), 

• Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM.  

 

6.5. Dach 

Zaprojektowano pokrycie dachu z dachówki ceramicznej płaskiej o wymiarach dachówek 47x30,5cm. Średnia 

długość krycia to 38cm a szerokość 26,3cm. Dachówka matowa w kolorze ciemno-szarym (antracytowym). 

Izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej o grubości 26cm układana nad sufitem podwieszanym pomiędzy 

prefabrykowanymi dźwigarami kratowymi. Wełna układana na folii paroizolacyjnej na suficie podwieszanym z płyt 

gkf. 
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• Ochrona przeciwśniegowa 

Na dachu należy zamontować urządzenia zapobiegające przed niekontrolowanym zsuwaniem się śniegu z połaci 

dachowych. 

6.6. Rynny i rury spustowe 

Zaprojektowano rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej cynkowanej malowanej proszkowo w kolorze 

grafitowym, dopasowanym do koloru pokrycia dachowego. Rynna kwadratowa o wymiarach 125x80mm, 

kwadratowa rura spustowa o wymiarach 80x80mm. 

6.7. Obróbki blacharskie 

Projektuje się obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowanej malowanej proszkowo w grafitowym. 

6.7.1 Szyld 

Na elewacji południowej  zaprojektowano szyld z napisem "Ośrodek zdrowia" w postaci pojedynczych liter 

wycinanych z aluminium. 

Na elewacji północnej przewidziano miejsce na lokalizację szyldów, napisów z nazwami poradni i gabinetów. 

 

6.7.2 Zadaszenie nad wejściem 

Nad wejściami do budynku od strony elewacji północnej zaprojektowano zadaszenie w postaci płyty żelbetowej. 

Izolacja termiczna płyty od spody styropianem o gr. 5 cm. 

6.7.3 Schody zewnętrzne i pochylnia 

Przed wejściami od strony północnej zaprojektowano spocznik i dwa stopnie oraz pochylnię dostosowaną do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej i podbudowie piaskowo - 

cementowej i podbudowie z kruszywa łamanego. 

Pochylnia o spadku 4,65%, szerokość płaszczyzny ruchu 120 cm ograniczona krawężnikami o wysokości 7 cm. Po 

obu bokach pochylni balustrady stalowe o wysokości pochwytów 75 i 90 cm. 

Przed wejściami w spoczniku wykonać wycieraczki stalowe zagłębione w płaszczyźnie spocznika. 

 

7. Rozwiązania architektoniczne w zakresie elementów wykończeniowych budynku - wykończenie wewnętrzne 

 

Nr  Nazwa 

pomieszczenia 

Wyposażenie 

0.01 Gabinet lekarski 

stomatologiczny 

1 - umywalka ceramiczna 

2 - biurko 60x120 cm - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana 25mm i 

fotel biurowy Oparcie regulowane  a wysokość, tapicerowane, z tylną osłoną 

z tworzywa. Pianka wylewana na siedzisku i oparciu. Samohamowne kółka o 

śr.65 mm do powierzchni twardych. Podstawa z poliamidu kolor czarny. 

Podłokietniki regulowane na wysokość z czarnego tworzywa. 

3 - unit stomatologiczny 

4 - szafa lekarska dwudrzwiowa ze stali nierdzewnie 80x45x190 

5 - krzesło na 4 nogach rama chromowana, stopki do twardych powierzchni, 

drewniany kubełek ze sklejki w kolorze jasnego drewna  

6 - blat roboczy z szafkami. Szafki wykonane  z płyty wiórowej laminowanej z 

okleiną białą gr 1,8 cm, - otwieranie szafek w systemie bezuchwytowym, 

wszystkie zawiasy z samodomykiem, zlew dwukomowowy 
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- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej 

0.02 

0.05 

0.06 

0.07 

Gabinet lekarski 1 - umywalka ceramiczna 

2 - biurko 60x120 cm - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana 25mm i 

fotel biurowy Oparcie regulowane  a wysokość, tapicerowane, z tylną osłoną 

z tworzywa. Pianka wylewana na siedzisku i oparciu. Samohamowne kółka o 

śr.65 mm do powierzchni twardych. Podstawa z poliamidu kolor czarny. 

Podłokietniki regulowane na wysokość z czarnego tworzywa. 

4 - szafa lekarska dwudrzwiowa ze stali nierdzewnie 80x45x190 x2 

5 - krzesło na 4 nogach rama chromowana, stopki do twardych powierzchni, 

drewniany kubełek ze sklejki w kolorze jasnego drewna  

7 - kozetka lekarska 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej 

0.03 Pom. pomocnicze - 

sterylizatornia 

a - blat materiałów skażonych, służący do wyładunku i przygotowania do 

mycia i dezynfekcji 

b - zlew dwukomorowy 

c - blat materiałów czystych do przeglądania i pakietowania materiałów 

czystych przed sterylizacją 

d - sterylizator 

e - blat materiałów sterylnych 

1 - umywalka 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej 

0.04 Gabinet zabiegowy 1 - umywalka ceramiczna 

2 - biurko 60x120 cm - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana 25mm i 

fotel biurowy Oparcie regulowane  a wysokość, tapicerowane, z tylną osłoną 

z tworzywa. Pianka wylewana na siedzisku i oparciu. Samohamowne kółka o 

śr.65 mm do powierzchni twardych. Podstawa z poliamidu kolor czarny. 

Podłokietniki regulowane na wysokość z czarnego tworzywa. 

4 - szafa lekarska dwudrzwiowa ze stali nierdzewnie 80x45x190  

5 - krzesło na 4 nogach rama chromowana, stopki do twardych powierzchni, 

drewniany kubełek ze sklejki w kolorze jasnego drewna  

6 - blat roboczy z szafkami. Szfki wykonane  z płyty wiórowej laminowanej z 

okleiną białą gr 1,8 cm, - otwieranie szafek w systemie bezuchwytowym, 

wszystkie zawiasy z samodomykiem, zlew dwukomowowy 

7 - kozetka lekarska 

8 - fotel do pobierania krwi 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej X2 

 

0.08 Poczekalnia osób 

dorosłych i dzieci 

chorych 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej X2 

10 - siedziska do poczekalni - tapicerowane siedzisko i oparcie, nogi ze stali 

nierdzewnej długość 180cm  x4 

0.09 Przedsionek - 

0.10 Wc - Miska ustępowa stojąca ceramiczna kompaktowa z deską w kolorze białym 

- umywalka wisząca ceramiczna biała 
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- suszarka do rąk, bezdotykowe włączanie, obudowa ze stali nierdzewnej 

satynowanej 

- Lustro 145 x 90 cm 

-Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej satynowanej 

-Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej 

-Szczotka wc - z uchwytek mocowanym do ściany. Ze stali nierdzewnej 

satynowanej 

-Dozownik mydła ze stali nierdzewnej satynowanej 

- Wieszak ze stali nierdzewnej na kurtkę/torebkę 

- Poręcz do wc stała ze stali nierdzewnej 

- Poręcz do wc uchylna ze stali nierdzewnej 

• Przewijak ścienny dla dzieci i niemowląt 

Przewijak dziecięcy montowany do ściany w pozycji poziomej przy pomocy 

czterech śrub. Wykonany z termoplastycznego polietylenu w kolorze białym. 

Składany wzdłuż dłuższej krawędzi oraz wyposażony w regulowany, 

nylonowy pasek bezpieczeństwa zabezpieczający przed upadkiem.  

Przewijak ścienny posiada wyprofilowane uchwyty do zawieszenia torby z 

pieluchami oraz pojemniki na mokre i suche chusteczki. 

Wymiary przewijaka (otwarte) Wysokość 513 mm, długość 872 mm, 

głębokość 510 mm 

Wymiary przewijaka (zamknięte) Wysokość 102 mm, długość 872 mm, 

głębokość 510 mm 

0.11 Rejestracja 11 - fotel biurowy Oparcie regulowane  a wysokość, tapicerowane, z tylną 

osłoną z tworzywa. Pianka wylewana na siedzisku i oparciu. Samohamowne 

kółka o śr.65 mm do powierzchni twardych. Podstawa z poliamidu kolor 

czarny. Podłokietniki regulowane na wysokość z czarnego tworzywa. x3 

12 i 13 - lada recepcyjna o wymiarach 60x 300 i 60 x130cm z płyty wiórowej 

melaminowanej 180mm 

14 - szafa kartotekowa - 180x476x560 x4 

15 - umywalka ceramiczna na szafce 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej X2 

 

0.12 Pomieszczenie 

socjalne 

17 - szafki ubraniowe dla pracowników 

18 - stół 120x70 z 4 krzesłami  

19 - blat kuchenny z szafkami dolnymi i wiszącymi. Szfki wykonane  z płyty 

wiórowej laminowanej z okleiną białą gr 1,8 cm, - otwieranie szafek w 

systemie bezuchwytowym, wszystkie zawiasy z samodomykiem, zlew 

jednokomowowy z ociekaczem, lodówka podblatowa 

 

0.13 Toaleta - Miska ustępowa stojąca ceramiczna kompaktowa z deską w kolorze białym 

- umywalka wisząca ceramiczna biała 

- suszarka do rąk, bezdotykowe włączanie, obudowa ze stali nierdzewnej 

satynowanej 
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- Lustro 145 x 90 cm 

- Pojemnik na papier toaletowy Ze stali nierdzewnej satynowanej 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej 

- Szczotka wc - z uchwytek mocowanym do ściany. Ze stali nierdzewnej 

satynowanej 

- Dozownik mydła ze stali nierdzewnej satynowanej 

- Brodzik z kabiną prysznicową 

0.14 WC - Miska ustępowa stojąca ceramiczna kompaktowa z deską w kolorze białym 

- Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej satynowanej 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej 

- Szczotka wc - z uchwytek mocowanym do ściany. Ze stali nierdzewnej 

satynowanej 

- Wieszak ze stali nierdzewnej na kurtkę/torebkę 

0.15 Przedsionek wc - umywalka wisząca ceramiczna biała 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej 

• Przewijak ścienny dla dzieci i niemowląt 

Przewijak dziecięcy montowany do ściany w pozycji poziomej przy pomocy 

czterech śrub. Wykonany z termoplastycznego polietylenu w kolorze białym. 

Składany wzdłuż dłuższej krawędzi oraz wyposażony w regulowany, 

nylonowy pasek bezpieczeństwa zabezpieczający przed upadkiem.  

Przewijak ścienny posiada wyprofilowane uchwyty do zawieszenia torby z 

pieluchami oraz pojemniki na mokre i suche chusteczki. 

Wymiary przewijaka (otwarte) Wysokość 513 mm, długość 872 mm, 

głębokość 510 mm 

Wymiary przewijaka (zamknięte) Wysokość 102 mm, długość 872 mm, 

głębokość 510 mm 

0.16 Gabinet szczepień 1 - umywalka ceramiczna 

2 - biurko 60x120 cm - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana 25mm i 

fotel biurowy Oparcie regulowane  a wysokość, tapicerowane, z tylną osłoną 

z tworzywa. Pianka wylewana na siedzisku i oparciu. Samohamowne kółka o 

śr.65 mm do powierzchni twardych. Podstawa z poliamidu kolor czarny. 

Podłokietniki regulowane na wysokość z czarnego tworzywa. 

4 - szafa lekarska dwudrzwiowa ze stali nierdzewnie 80x45x190 x2 

5 - krzesło na 4 nogach rama chromowana, stopki do twardych powierzchni, 

drewniany kubełek ze sklejki w kolorze jasnego drewna X2 

6 - blat roboczy z szafkami. Szfki wykonane  z płyty wiórowej laminowanej z 

okleiną białą gr 1,8 cm, - otwieranie szafek w systemie bezuchwytowym, 

wszystkie zawiasy z samodomykiem, zlew dwukomowowy, szafki wiszące 

7 - kozetka lekarska 

8 - fotel do pobierania krwi 

20 - Stół do badań niemowląt 

21 - lodówka na szczepionki 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej 
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0.17 Gabinet lekarski 1 - umywalka ceramiczna 

2 - biurko 60x120 cm - płyta wiórowa dwustronnie melaminowana 25mm i 

fotel biurowy Oparcie regulowane  a wysokość, tapicerowane, z tylną osłoną 

z tworzywa. Pianka wylewana na siedzisku i oparciu. Samohamowne kółka o 

śr.65 mm do powierzchni twardych. Podstawa z poliamidu kolor czarny. 

Podłokietniki regulowane na wysokość z czarnego tworzywa. 

4 - szafa lekarska dwudrzwiowa ze stali nierdzewnie 80x45x190 x2 

5 - krzesło na 4 nogach rama chromowana, stopki do twardych powierzchni, 

drewniany kubełek ze sklejki w kolorze jasnego drewna X2 

6 - blat roboczy z szafkami. Szfki wykonane  z płyty wiórowej laminowanej z 

okleiną białą gr 1,8 cm, - otwieranie szafek w systemie bezuchwytowym, 

wszystkie zawiasy z samodomykiem, zlew dwukomowowy, szafki wiszące 

7 - kozetka lekarska 

20 - Stół do badań niemowląt 

22 - waga lekarska 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej 

0.18 Poczekalnia dzieci 

zdrowych 

- Kosz na odpadki z pokrywką  ze stali nierdzewnej satynowanej X1 

10 I 10.1 - siedziska do poczekalni - tapicerowane siedzisko i oparcie, nogi ze 

stali nierdzewnej x1 

16 - stolika zabaw dla dzieci i 2 krzesełka dla dzieci 

0.19 Przedsionek - 

0.20 Pom. techniczne 

odpady medyczne 

1 - umywalka ceramiczna 

21 - lodówka do przechowywania odpadów medycznych 

23 - szafka 70x60x180 cm  

 

7.1. Ściany wewnętrzne 

7.1.1 Okładziny ścian z płytek ceramicznych 

• Łazienki ogólnodostępne, łazienka dla pracowników, pomieszczenie gospodarcze 

płytki ceramiczne na całą wysokość pomieszczenia.  

• gabinety lekarskie  

w obrębie umywalek wykonać okładzinę ściany z płytek ceramicznych na szerokość min. 80cm  

7.1.2 Powierzchnie tynkowane i malowane 

Wszystkie pozostałe powierzchnie ścian otynkować tynkiem gipsowym, wykonać gładzie gipsowe i wykończyć 

powłoką malarską   

 

Farby: 

- Farba lateksowa 

Powłoki malarskie należy wykonać z farby lateksowej o połysku satynowym o wysokiej klasie odporności na 

szorowanie - klasa 1. 

7.2. Posadzki 
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Wszystkie posadzki wykończyć płytkami gresowymi na kleju o  fugach możliwie najwęższych (maksymalna 

szerokość fug 2mm). Płytki gresowe antypoślizgowe. Należy wykonać cokoliki systemowe przyścienne z płytek 

gresowych. 

• Wycieraczki wewnętrzne 

Przy wejściach do budynku zaprojektowano wycieraczki zagłębione w płaszczyźnie posadzki. Wycieraczki z 

wkładem osuszająco - czyszczącą z wkładem tekstylnym oraz gumowym. 

Wysokość profilu aluminiowego wraz z podkładem: 11mm, wysokość całkowitej wycieraczki: ok. 20mm. 

Konstrukcja wycieraczki otwarta, profile aluminiowe połączone ze sobą za pomocą stalowych lin nierdzewnych i 

gumowych dystansów. Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje się dużą pojemnością na brud. Kolor wycieraczki 

czarny. 

 

7.3. Sufit podwieszany 

Wykonać sufit podwieszany z płyty gkf montowany na systemowym ruszcie aluminiowym mocowanym do spodu 

prefabrykowanych dźwigarów kratowych. 

 

7.4. Stolarka okienna i drzwiowa 

• Stolarka okienna 

Zaprojektowano stolarkę okienną PCV z szprosami o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m
2
*K. Wszystkie okna 

wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne. 

• Stolarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń łazienek i wc wyposażyć w dolnej części w tuleje wentylacyjne lub podcięcia. 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej w rysunku zestawczym projektowanej stolarki. 

 

7.4.1 Akcesoria okienne 

• Parapety wewnętrzne 

Wykonać parapety drewniane o gr. 3 cm 

• Parapety zewnętrzne 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej - ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,7mm.  

 

8. Uwagi ogólne 

1. Realizację projektu należy powierzyć uprawnionej firmie, posiadającej stosowne doświadczenie i kwalifikacje. Przy 

wykonywaniu robót budowlanych wg niniejszego projektu należy przestrzegać: przepisów ustawy prawo budowlane, 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zm.), obowiązujących norm i 

przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 

2. Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub 

ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym, a także ujęte w projektach branżowych, specyfikacji 

materiałowej lub jakiejkolwiek innej części dokumentacji, powinny być traktowane tak, jakby były ujęte we 

wszystkich częściach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić problem 

projektantowi, który zobowiązany jest do jego pisemnego rozstrzygnięcia. 

3. Zmiany w czasie realizacji projektu są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora. Na pisemne 

zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia zgodnie z art. 36a 

ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany może być konieczne uzyskanie zmiany decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 
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4. W przypadku wystąpienia w projekcie rozbieżności materiałowych lub technologicznych, należy zwrócić się do 

projektanta o ich rozstrzygnięcie. 

5. W przypadku braku informacji dotyczących rozwiązań materiałowych należy zwrócić się do projektanta o ich 

uzupełnienie. 

6. Przed zamówieniem materiałów należy sprawdzić aktualność dokumentów dopuszczających do ich stosowania w 

budownictwie.  

 

 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

9.1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

Obiekt istniejący o powierzchni zabudowy 274  m
2  

i łącznej powierzchni użytkowej 219,1 m
2
. 

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym  o wysokości kalenicy 6,88m  zaklasyfikowany do grupy niskich. 

9.2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Obiekt wolnostojący usytuowany w odległościach większych niż 4 m od granicy działki. Najbliższa granica działki 

znajduje się w odległości 12 m od budynku. 

9.3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

W obiekcie nie będą stosowane i przetwarzane substancje łatwopalne i pożarowo niebezpieczne 

9.4. PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Dla obiektów zaklasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie określa się wielkości gęstości odciążenia 

ogniowego. 

W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni przekraczającej 200m² i 

gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m². 

 

9.5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI. 

Budynek zaklasyfikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

9.6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 

W obiekcie nie będą występowały przestrzenie zagrożone wybuchem. 

9.7. PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 

 

9.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. 

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej i stanowi zwartą bryłę.  

 

Budynek zaprojektowano  w klasie „D” odporności pożarowej budynku  - wymagana klasa dla budynków ZL III do 

dwóch kondygnacji.  

główna konstrukcja nośna –  o klasie odporności ogniowej R 30  

stropy – o klasie odporności ogniowej REI 30   

dach –  -  

ściany wewnętrzne – -   

ściany zewnętrzne – EI 30. 
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Wszystkie zastosowane materiały powinny być nie rozprzestrzeniające ognia, a materiały stanowiące izolację 

cieplną zastosowaną na ścianach powinny być niepalne  oraz powinny posiadać aktualne aprobaty i dopuszczenia. 

9.9. WARUNKI EWAKUACJI 

Ewakuacja z pomieszczeń bezpośrednio na korytarz / poczekalnię  i na zewnątrz budynku. 

 

Zabrania się stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 

termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych 

jest zabronione. 

9.10. URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

Wyposażenie obiektu stanowić będą w następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: 

- przeciwpożarowy wyłączniki prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

9.11. WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice przenośne ( A,B,C i F ) o ilości środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³ ) na każde 

100m². 

Ilość i miejsca usytuowania sprzętu należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – odrębne 

opracowanie, którą należy opracować przed oddaniem budynku do eksploatacji. 

9.12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA 

Wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w wymaganej  ilości 10 l/sek.  zapewnia  

hydranty podziemny na istniejącej miejskiej obwodowej sieci wodociągowej ø150.  

Najbliższy hydrant zlokalizowany jest w sąsiedztwie działki objętej zakresem opracowania - przy działce szkoły. 

9.13. DROGI POŻAROWE 

Dojazd pożarowy stanowi ul. Leszczynowa, ul. Laurowa oraz zajezdnia autobusów znajdująca się na terenie działki 

własnej Inwestora. 

 

Opracowała: 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie 

 

ADRES INWESTYCJI: ul. Leszczynowa, 42-262 Michałów,  gmina Poczesna, 

działka nr 27/6; obręb Michałów-0008 

jednostka ewidencyjna Poczesna - 240413_2 

 

INWESTOR: Gmina Poczesna 
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna 
 

Kategoria obiektu budowlanego XI 

 

 
Oświadczenie : Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332) 

oświadczamy, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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 Projektowała:

mgr inż. arch.  

Marta Kaczor-Zięba 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 

11/SLOKK/2017 
 

Sprawdził: 
mgr inż. arch.  

Marek Kozieł 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 

16/DSOKK/2012 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI BUDYNKU: 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Działka 27/6 przeznaczona pod budowę budynku przychodni jest niezabudowana. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI: 

Na terenie działki w sąsiedztwie budynku nie występują elementy mogące stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, ICH SKALA I RODZAJ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA: 

Występujące zagrożenia: 

- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie wymogów 

technologicznych, 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
- zagrożenie porażeniem w wyniku uderzenia pioruna, 
- zagrożenie upadkiem w wyniku działania silnego wiatru lub oblodzenia, 
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych 

 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej pobliżu i 

występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający się przewidzieć. 

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów 

technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do 

intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

 

Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez Inwestora przed 

przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót branżowych instruktażu dotyczącego przestrzegania 

zasad i przepisów BHP i p.poż., jak również konieczność stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, 

które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie 

przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCYCH SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd..., to; 

sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam 
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określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd..., 

to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu budowy, 

konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na 

zmieniające się okoliczności. 

Teren obszaru zagrożonego przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych odgrodzić i zabezpieczyć 

przed dostępem osób niepowołanych. Ogrodzenie oznaczyć i wyposażyć w tablice ostrzegające przed 

zagrożeniami. Ogrodzenie terenu powinno się pokrywać z zasięgiem stref niebezpiecznych dla prac 

rozbiórkowych i robót budowlanych. 

Przed użytkowaniem rusztowań należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość ich montażu, stabilność i dokonać 

ich odbioru technicznego.  

Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będą w prowizorycznym budynku socjalno-

magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

 

7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. 2003 
r. Nr 47, poz. 401. 

 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w 

związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być 

zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i 

krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w 

połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 

wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, 

jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, 

odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do 

wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 

 

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, 

na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza 

obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z 

wysokości, należy zapewnić, aby: 

 

− drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 
nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie; 

− pomost roboczy powinien mieć powierzchnię wystarczającą dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 
materiałów, podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 
pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 
dopuszczalnego obciążenia. 

 

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub 

terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności zapewnić bezpieczeństwo 

przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich 

wytrzymałość na przewidywane obciążenia. 
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Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w 

odrębnych przepisach. 

 

Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych 

przepisach oraz w Polskich Normach. 

 

Przy pracach przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości 

powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

 

− przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów 
konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa 

−  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach itp.) 

− zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. 

 

8. Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
20 września 2001 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263 

 

9. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ 

 

 

 

Opracowała: 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ 

 

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunków 

A1 Lokalizacja 1:1000 

A2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

A3 Rzut parteru  1:50 

A4 Rzut dachu  1:100 

A5 Przekrój A-A  1:50 

A6 Elewacje 1:50 

A7 Zestawienie stolarki okiennej - 

A8 Zestawienie stolarki drzwiowej - 

A9 Zestawienie stolarki aluminiowej - 

A10 Wizualizacje poglądowe - 

 
 


