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  SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji, 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu, 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, 

4. Bilans projektowanego terenu, 

5. Wytyczne i zagadnienia ochrony ppoż. zagospodarowania terenu, 

6. Bilans miejsc postojowych, 

7. Sposób odprowadzenia wód opadowych, 

8. Sposób ogrzewania budynku, 

9. Miejsce gromadzenia odpadów stałych, 

10. Kategoria geotechniczna budynku, 

11. Informacja dotycząca nasłonecznienia i przesłaniania obiektu oraz obiektów sąsiednich, 

12. Obszar oddziaływania, 

13. Program użytkowy projektowanego budynku, 

14. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, 

15. Instalacje wewnętrzne, charakterystyka,  

16. Wytyczne i zagadnienia ochrony przeciwpożarowej wewnętrznej budynku, 

17. Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,  

18. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 

19. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia, 

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

budowlanego lub robót budowlanych, 

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA - CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

1. Projekt zagospodarowania terenu                          1:500       rys. PZT - 01 
2. Rzut parteru                                               1:100  rys. A - 01 
3. Rzut I piętra                                               1:100  rys. A - 02 
4. Rzut dachu                                               1:100  rys. A - 03 
5. Przekroje A-A; B-B; C-C              1:100  rys. A - 04 
6. Rysunek elewacji z kolorystyką                                 1:100  rys. A - 05 
7. Rysunek ślusarki okiennej i drzwiowej                     1:100  rys. A - 06 
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PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA - CZĘŚĆ OPISOWA 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Zgodnie ze zleceniem Inwestora, na podstawie którego opracowano projekt budowlany, przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej, budowy budynku produkcyjno-
magazynowego, razem z infrastrukturą techniczna w miejscowości Zajezierze, (obręb 0026 Zajezierze 
jedn. ewid. 5 Gniewkowo, działka nr ewidencji 79/5), oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu. 

„PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ W MIEJSCOWOŚCI ZAJEZIERZE, OBRĘB 0026 
ZAJEZIERZE JEDN. EWID. 5 GNIEWKOWO, DZIAŁKA NR EWIDENCJI 79/5”. 

             Podstawa opracowania, 
- zlecenie inwestora (z dnia 27.02.2020 r.) 
- uzgodniona z Zamawiającym koncepcja architektoniczna budowy budynku, 
- wizja lokalna i ocena stanu istniejącego terenu inwestycji działki nr ewid. 79/5 

                  - uzgodnienia programowe i przestrzenne z Inwestorem i konsultantami branżowymi, 
- decyzja o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym stanowiącym jej integralną cześć 

wydana przez Burmistrza Gniewkowa w dniu 21 lipca 2020 roku nr 68/20, 
- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej ,  
- postanowienie Burmistrza Gniewkowa o odmowie wszczęcia postepowania w sprawie o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z dnia 25.11.2019 rok, 
- deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 - Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o nie wywieraniu negatywnego wpływy 
przedmiotowego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000,    

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,  zaewidencjonowana 15 czerwca 2020 roku w 
Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 
Inowrocławiu pod numerem P.0407.2020.1681,   

 - inwentaryzacja fotograficzna terenu inwestycji, 
 - obliczenia mocy i bilansów zapotrzebowania na media, 

Zakres inwestycji: 
1.  Budowa budynku produkcyjno-magazynowego, razem z infrastrukturą zewnętrzną,  
2. Budowa utwardzonych dojść do projektowanych wejść do budynku, 
3. Budowa utwardzonych dojazdów i parkingu dla samochodów osobowych 25MP, w tym dwóch dla 

pojazdów wyposażonych w karty parkingowe 
4. Budowa elementów infrastruktury technicznej podziemnej: 

- przyłącze wody – rozbudowa instalacji wewnętrznej na działce nr 79/6 z istniejącego przyłącza 
dla obiektu na działce sąsiedniej tego samego Inwestora – odrębne opracowanie, 
- budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie inwestycji o poj. 10m3 przy 
budynku, 
- budowa przyłącza gazu wraz z budową dwóch podziemnych zbiorników na gaz propan-butan, 
 - budowa przyłącza energetycznego – odrębne opracowanie – przebudowa WLZ dla obu 
budynków tego samego Inwestora – zwiększenie mocy – jeden pomiar, 
- usunięcie kolizji z linią napowietrzną 0,4kV – skablowanie linii – odrębne opracowanie,  

5. Budowa i przebudowa wewnętrznych instalacji i infrastruktury niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu, 
- budowa wewnętrznych instalacji wod-kan, 
- budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych, połączeń   
  wyrównawczych, instalacji odgromowej i zasilania wszystkich urządzeń. 
- budowa wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń, 
- budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, 
- budowa wewnętrznej instalacji gazu, 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren przeznaczony dla realizacji inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej części wsi Zajezierze na 
działce nr. ewidencyjnym 79/5.   
Działka graniczy: 

-  po stronie zachodniej z działką zabudowaną budynkiem usługowym na cele centrum badawczo-
rozwojowego tego samego Inwestora, 

 - od północy i południowego zachodu z działkami zabudowy jednorodzinnej wraz z budynkami 
gospodarczymi. 
- po stronie wschodniej znajdują się tereny niezabudowane. 
Od strony południowej biegnie nieutwardzona droga gruntowa gminna stanowiąca dostęp do drogi 

publicznej. 
Opis stanu istniejącego 

• Obsługa komunikacyjna 
Teren inwestycji będzie funkcjonował jako samodzielny budynek wolnostojący. Najbliższe sąsiedztwo 
stanowi wspólna komunikacja kołowa budynku usługowego na cele centrum badawczo-rozwojowego 
tego samego Inwestora, zlokalizowana na działce sąsiedniej 79/6 i 79/7 na bazie zjazdu z drogi 
lokalnej obsługującego komunikacyjne powiązania budynku centrum oraz projektowanym zjazdem na 
drogę dojazdową, nieutwardzoną, zlokalizowana po stronie południowej.  

• Istniejące ukształtowanie terenu 
Teren inwestycji jest terenem płaskim z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. 

• Istniejąca zieleń 
Działka będąca przedmiotem opracowania jest działką niezabudowaną, w większości porośnięta trawą, 
oraz małymi drzewami i krzewami, oraz niewielkim zadrzewieniem głównie w części północnej. Drzewa 
kolidujące z inwestycją należy usunąć po uzyskaniu stosownej decyzji Wydziału Ochrony Środowiska.  

• Istniejące uzbrojenie terenu. 
Działka nr ewid. 79/5 jest niezabudowana i nieuzbrojona. Na terenie działki istnieje napowietrzna linia 
niskiego napięcia 0,4kV, która nie koliduje z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym i 
zagospodarowaniem terenu – linia jest planowana do przebudowy wg odrębnego opracowania i 
postepowania. Wszystkie projektowane elementy infrastruktury oraz budynek zachowują wymagane 
odległości od istn. linii i nie wymagana jest jej przebudowa. 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Główne założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu 
A) Budowa nowego budynku produkcyjno-magazynowego w wschodniej części działki z utwardzonym 

dojazdem, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych od strony południowej i zachodniej 
oraz utwardzonymi dojściami. 

B) Korzystna lokalizacja umożliwiająca zapewnienie odpowiednich odległości ze względu na 
bezpieczeństwo pożarowe oraz przyłącza i instalacje związane z budynkiem istniejącym na sąsiedniej 
działce.   

Zagospodarowanie terenu 
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje cały teren inwestycji (działka nr 79/5 i pokrywa się z 
obszarem oddziaływania inwestycji). Przeznaczenie terenu jest zgodne z zapisami decyzji o warunkach 
zabudowy. Teren inwestycji funkcjonuje na bazie zjazdu z nieutwardzonej drogi publicznej o charakterze 
lokalnej drogi dojazdowej gminnej, obsługującej również działki sąsiednie. Dostęp do działki nr ewid. 79/6 
tego samego Inwestora będzie możliwy pośrednio przez działkę nr ewid. 79/5 po wybudowaniu 
utwardzonego dojazdu połączonego z komunikacją dla budynku usługowego na cele centrum badawczo-
rozwojowego wg odrębnego opracowania. Wjazdy na teren działki zlokalizowane są od strony 
południowej i zachodniej. Komunikacyjnie działka połączona zostanie z utwardzonymi dojściami i 
dojazdami na działce sąsiedniej. Wzdłuż utwardzonego dojazdu po stronie południowo-zachodniej 
projektowanego budynku zlokalizowane są miejsca parkingowe na 25 samochodów osobowych w tym 
dwa dla samochodów wyposażonych w kartę postojową. 
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Poza głównym wejściem do budynku przewiduje się wejścia techniczne do części produkcyjnej i 
magazynowej. Dwa wejścia z możliwością dostawy dla obsługują produkcji obsługują główną halę 
magazynowo - produkcyjną od strony wchodniej i jeden od strony zachodniej. 

• Warunki i wymagania decyzji o warunkach zabudowy: 
Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
Dopuszczalna wys. budynku od 4m do 8m – projektowana wysokość 6,5m, 

Dopuszczalna wys. górnej krawędzi elewacji frontowej budynku od 2,5m do 8m, – projektowana 
wysokość 6,8m, 

Dopuszcza się budynek do dwóch kondygnacji nadziemnych – projektowany budynek jest 
dwukondygnacyjny w części, 

Dopuszczalna szerokość elewacji frontowej budynku od 8m do 15m, - projektowany budynek posiada 
szerokość elewacji frontowej 12,64m  

Dopuszczalna powierzchnia projektowanej zabudowy budynku do 850m2 - – projektowany budynek 
posiada pow. zabudowy równą 806,60 m2  

Minimum 30% powierzchni terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy należy zachować w formie 
biologicznie czynnej – projekt zakłada 42,6% pow. trenu objętego decyzją zachować jako biologicznie 
czynną, 
geometria dachu: 
Dopuszcza się dach jedno, dwu lub wielospadowy, o kącie nachylenia od 20 do 450 – projektuje się dach 
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 10% czyli 5,710, 

Układ połaci dachowych — nie określa się, 

Należy wyznaczyć minimum sześć miejsc parkingowych – projekt przewiduje 25 MP, 

• Ukształtowanie terenu 
Projekt nie zakłada znacznych zmian w ukształtowaniu terenu i będzie wysokościowo nawiązywał do 
istniejących rzędnych wysokościowych terenu istniejącego i terenów przyległych, zachowując ich 
naturalny spadek do drogi w części południowej. 

 Poziom parteru zaprojektowany został jako jeden poziom na rzędnej 76.75m.n.p.m. i dostępny będzie    
 bezpośrednio z poziomu przylegającego terenu wokół całego budynku.    
 W miejscu występowania niewielkich różnic poziomu terenu zaprojektowano utwardzone dojścia i 
dojazdy z niewielkim nachyleniem nawierzchni (podjazdy i podejścia) zapewniając dostęp poprzez 
pochylenie ukształtowane z dopuszczalnym nachyleniu poprzecznym i podłużnym.  

• Projektowana zieleń 
Projekt przewiduje wycinkę jednego drzewa znajdującego się w kolizji z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu (drogą dojazdową). Projekt przewiduje wykonanie trawników i 
zagospodarowanie wokół budynku elementami zieleni niskiej.   
Zakłada się także uporządkowanie terenu i humusowanie w miejscach gdzie podczas prac 
budowlanych związanych z budową budynku, nawierzchniami utwardzeń itp. zostanie ona 
zniszczona.  Szczegóły określone są na projekcie zagospodarowania terenu. 

 
4. BILANS PROJEKTOWANEGO TERENU 

 
Charakterystyczne dane zagospodarowania terenu – bilans terenu  

Dane:  Ilość:  

  

Powierzchnia zabudowy budynku produkcyjno-mag. 
Powierzchnia utwardzonych dojazdów 
Powierzchnia utwardzonych dojść i opasek 
Powierzchnia miejsc parkingowych 
Powierzchnia biologicznie czynna (minimalny wymagany udział 25%) 
Powierzchnia działki nr 79/5    (100%)                                                                  

  806,60 m2  
  1 593,10 m2  
   164,60 m2  
   323,50 m2  
2 145,10 m2     (42,6%) 
5 032,90 m3 
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5. WYTYCZNE I ZAGADNIENIA OCHRONY PPOŻ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe. 
Budynek nie wymaga drogi pożarowej. Zaprojektowano dojazd spełniający parametry jak dla drogi 
pożarowej (geometria łuków, nośność nawierzchni, odległość od budynku).  
Budynek będzie wyposażony trzy w hydranty 33mm do wewnętrznego gaszenia pożaru – powierzchnia 
budynku nie przekracza 1000m2, ale ze względu na obciążenie ogniowe przekraczające 500MJ/m2, które 
wynosi do 1000MJ/m2 przy powierzchni przekraczającej 200m2 jest to wymagane.  
Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru (20 l/s) z istniejących hydrantów na działce sąsiedniej tego 
samego Inwestora – działka nr 79/6 i 79/7 z tej samej sieci, która zasilać będzie projektowany budynek. 
Odległości hydrantów nie przekracza 75m dla pierwszego hydrantu i 150m dla drugiego i wynosi: od 
budynku do pierwszego hydrantu 56m i 107m do drugiego hydrantu.  
Budynek należy ponadto wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy: jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2kg lub 3dm3 zawartego w gaśnicach powinna przypadać w budynku na każde 100m2 

powierzchni strefy pożarowej. Budynek należy wyposażyć w proszkowe gaśnice ABCE. Lokalizacja gaśnic 
należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.  
Inne przeciwpożarowe wymagania instalacyjne. 
W projektowanym obiekcie ze względu na wymagania ochrony p.poż. należy przewidzieć: instalację 
odgromową, oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacji oświetlonych wyłącznie światłem 
sztucznym, przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Warunki ewakuacji. 
Z budynku istnieje kilka wyjść na zewnątrz.  
Dwa wrota garażowe wyjścia z magazynu bezpośrednio na zewnątrz (w tym jedno wyposażone w drzwi 
ewakuacyjne). Jedno wyjście na zewnątrz budynku z części produkcyjnej oraz jedno wyjście z budynku w 
części socjalno-sanitarnej (klatki schodowej). 
W budynku, w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia 
ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, zostało 
zapewnione przejście ewakuacyjne, które nie przekracza 75m i wynosi 43m. 
Wyjścia ewakuacyjne prowadzą bezpośrednio na utwardzone dojścia do budynku na terenie otwartym. 
Ewakuacja z pomieszczeń piętra odbywa się poprzez klatkę schodową i nie przekroczy dopuszczalnej 
wielkości (przy jednym kierunku ewakuacji) 30m w tym 20m na poziomej drodze ewakuacji i wynosi 13m. 
Szerokość wyjść ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby osób mogących przebywać jednocześnie 
w pomieszczeniach, przyjmując 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle – 
zaprojektowano drzwi główne z klatki schodowej i wejścia głównego o szer. 130cm w świetle i pozostałe 
drzwi o szer. 0,9m. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać 
na danej kondygnacji budynku. Zaprojektowano szerokość dróg ewakuacji 120cm, ze względu na 
przeznaczenie ich do 20osób. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie jest w żadnym miejscu mniejsza niż 
2,2m, natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia nie jest mniejsza niż 2m.  

6. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 
Ilość budynków na działce - 1 

Wymagana decyzja o warunkach zabudowy ilość miejsc postojowych 6szt. 

Projektuje się 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla samochodów 
wyposażonych w kartę parkingową. 

7. SPOSÓB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH 
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane i zagospodarowane w ramach własnej działki – w 
tereny zielone, biologicznie czynne. 

Projekt nie zmienia naturalnego spadku terenu i spływu wody również w zakresie oddziaływania na 
działki sąsiednie. 
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8. SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU 
Budynek będzie ogrzewany z projektowanej kotłowni gazowej na gaz płynny wraz z przyłączem i dwoma 
podziemnymi zbiornikami gazu.  
 
9. SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU 

 Odpady stałe będą gromadzone w pojemnikach w istniejącej wiacie śmietnikowej. Odbiór odpadów w 
ramach odpowiedniej umowy jest zapewniony poprzez drogę dojazdową. 

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU 
Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia stopnia złożoności warunków gruntowych 
jako proste według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, poz. 
463.  Biorąc pod uwagę stopień złożoności warunków gruntowych oraz rodzaj i konstrukcję obiektu ustala się 
II kategorię geotechniczną dla planowanej inwestycji. 

 
11. INFORMACJA DOTYCZĄCA NASŁONECZNIANIA I PRZESŁANIANIA OBIEKTU ORAZ OBIEKTÓW SĄSIEDNICH 
Spełniono warunki określone w §13 oraz §60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane nie 
wykracza poza teren inwestycji tj. granice działki nr 79/5 obręb 0026 Zajezierze, jednostka ewidencyjna 5 
Gniewkowo w miejscowości Zajezierze. 

Obszar oddziaływania określono na podstawie §13.1, §60 oraz §40 i § 271 oraz zgodnie z przepisami 
szczególnymi zawartymi w § 272 i § 273 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie nie wykracza poza granice opracowania (terenu objętego 
wnioskiem). 

13. PROGRAM UŻYTKOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU  
Obiekt będący przedmiotem opracowania to prostokątny w rzucie budynek z wydzielonymi obszarami 
parterową częścią magazynowo - produkcyjną oraz zapleczem dla pracowników (szatniowo-sanitarnym) z  
piętrem mieszczącym klatkę schodową, kotłownię gazową oraz dwa pomieszczenia dla pracowników o 
charakterze biurowym (księgowość i kontrolę).  Wejście główne znajduje się od strony południowej. Główne 
wjazdy gospodarcze to 2 wjazdy od strony wschodniej i jeden od strony zachodniej, połączony komunikacją z 
budynkiem na działce sąsiedniej. W części szatniowo-sanitarnej budynku znajduje się dwubiegowa klatka 
schodowa umożliwiająca dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze. Na parterze przewidziano 
głównie pom. sanitarne i socjalne.  Na piętrze budynku znajduje się pom. kotłowni oraz dwa pom. biurowe. 
Poniżej opisano szczegółowy program użytkowy zaprojektowanego budynku z pokazaniem wszystkich 
pomieszczeń oraz podaniem charakterystycznych materiałów wykończeniowych wszystkich powierzchni 
pomieszczeń (ściany, posadzka, sufit). 
 

Lp. POMIESZCZENIE ŚCIANY SUFIT 
 

POSADZKA POW. [m2] 

PARTER        

01.  KLATKA  
SCHODOWA 

 

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Płytki gresu 
Na kleju 
elastycznym   

9,02m2 
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01A.   ROZDZIELNIA 
ELEKTR.  

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Płytki gresu 
Na kleju 
elastycznym   

5,07m2 

02.   PRZYJĘCIA Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Płytki gresu 
Na kleju 
elastycznym   

9,63m2 

03. KOMUNIKACJA 
 

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Płytki gresu 
Na kleju 
elastycznym   

3,49 m2 

04.  POM. 
PORZĄDKOWE 
 

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Płytki gresu 
Na kleju 
elastycznym   

3,93 m2 

05.  KOMUNIKACJA 
 

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Płytki gresu 
Na kleju 
elastycznym   

6,64 m2 

06.  WC ON 
 

Glazura 
30x60cm do 
pełnej 
wysokości.     

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Terakota  
30x30cm 
antypoślizgowy 
R10    

5,18 m2 

07.  WC Glazura 
30x60cm do 
pełnej 
wysokości.     

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Terakota  
60x60cm 
antypoślizgowy 
R10    

7,08m2 

08.  SZATNIA 

  

Glazura 
30x60cm do 
pełnej 
wysokości.     

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Terakota  
30x30cm 
antypoślizgowy 
R10    

4,33m2 

09.  POK. SOCJALNY Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Tynk cem-wap. V 
kat., malowanie 
emulsyjne 

Płytki gresu 
Na kleju 
elastycznym   

8,02m2 

010.  HALA  
PRODUKCYYJNA 

  

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne – 
obudowa 
akustyczna do 
wys. 180cm z 
wełny 
drzewnej 

Płyta warstwowa 
Blacha-wełna 
blacha -  sufit 
podwieszany - 
obudowa 
akustyczna z płyt z 
wełny drzewnej 

Posadzka 
przemysłowa 

420,93 m2 

011.  HALA 
MAGAZYNOWA 

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Płyta warstwowa 
Blacha-wełna 
blacha  

Posadzka 
przemysłowa 

204,97 m2 

012.  MAGAZYN 
TROCIN 

Tynk cem-
wap. V kat., 

Płyta warstwowa 
Blacha-wełna 

Posadzka 
przemysłowa 

13,94 m2 
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malowanie 
emulsyjne 

blacha 

013.  SPRĘŻARKA Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Płyta warstwowa 
Blacha-wełna 
blacha 

Posadzka 
przemysłowa 

7,94 m2 

014.  GARAŻ NA WÓZEK 
WIDŁOWY 

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Płyta warstwowa 
Blacha-wełna 
blacha 

Posadzka 
przemysłowa 

13,29m2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU 723,46m2 

 I PIĘTRO   

1.1. 

KOTŁOWNIA 

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne  

Płyta warstwowa 
Blacha-wełna 
blacha 

Płytki gresu 
Na kleju 
elastycznym 

13,44 m2 

 

 

 

1.2. POK. BIUROWY Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Płyta warstwowa 
Blacha-wełna 
blacha 

Płytki gresu 
 Na kleju    
 elastycznym 

16,92 m2 

1.3. KLATKA 
SCHODOWA 

Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Płyta warstwowa 
Blacha-wełna 
blacha 

Płytki gresu 
 Na kleju    
 elastycznym 

17,10 m2 

1.4. POK. BIUROWY Tynk cem-
wap. V kat., 
malowanie 
emulsyjne 

Płyta warstwowa 
Blacha-wełna 
blacha 

Płytki gresu 
 Na kleju    
 elastycznym 

14,32 m2 

                                                                                POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I PIĘTRA 61,78m2 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 785,24m2 

 

 

 
Charakterystyczne dane techniczne obiektu: 

l.p.  Dane:  Ilość:  

1.  Powierzchnia użytkowa budynku  785,24 m2  

2.  
3.  
4. 
5. 

Powierzchnia zabudowy budynku 
Kubatura budynku          
Wysokość budynku 
Ilość kondygnacji naziemnych (budynek niepodpiwniczony) 

806,60 m2  
4 788,98 m3                                                

6,52 m 
2  

 
14. ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNE  I MATERIAŁOWE 

 
Budynek zaprojektowano w części produkcyjnej i magazynowej jako jednokondygnacyjny z dachem 
dwuspadowym, symetrycznym i w części szatniowo-sanitarnej jako dwukondygnacyjny z dachem 
dwuspadowym. Całość obiektu zamknięto w zwartej bryle prostokąta o równej wysokości i konstrukcji. 
Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z bloczków silikatowych oraz słupów i 
rdzeni żelbetowych oraz z dachem w konstrukcji kratownic stalowych. 
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Budynek będzie posadowiony na stopach fundamentowych i ławach w sposób bezpośredni. Ściany 
zewnętrzne murowane, pokrycie dachu z płyt warstwowych. Dach dwuspadowy symetryczny o kącie 
nachylenia 10% (5,710). 
 

Warunki gruntowo-wodne 

Opinia geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji została opracowana przez firmę GEOLIT S.C. ul. Dobra 
43, 87-165 Cierplice.  
Podłoże budowlane rozpoznano poprzez wykonanie 4 odwiertów o gł. 4,0 – 5,0m oraz 1 sondowanie 
sondą dynamiczną DPL. W dokumentowanym podłożu rozpoznano występowanie gruntów 
czwartorzędowych: holoceńskich i plejstoceńskich. 
Grunty holoceńskie wykształcone są w postaci gruntów organicznych wykształconych w postaci warstwy 
gleby, składającej się z piasków próchnicznych, o miąższości 0,2-0,3 m. Utwory te występują na całej 
powierzchni terenu badań.  
Grunty plejstoceńskie reprezentowane są przez grunty wodnolodowcowe i morenowe.  
Grunty wodnolodowcowe występują przeważnie w południowej części terenu, pod glebą, w postaci 
przypowierzchniowej warstwy, o miąższości ok. 1,2-1,3 m. Reprezentowane są one przez piaski drobne i 
pylaste. Grunty te są niewysadzinowe, przepuszczalne o współczynniku filtracji k= 1,24 m/d oraz 
równoziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U= 2,4. 
Grunty morenowe stanowią dominujące podłoże terenu badań. Reprezentowane są one przez gliny 
piaszczyste i gliny zwięzłe z domieszką żwiru. Strop tych gruntów zalega pod glebą i piaskami na 
głębokości od 0,2-0,5 m w północnej części terenu do 1,4-1,5 m w części południowej, rozprzestrzeniając 
się do głębokości wierceń. Tworzą one ciągłą warstwę, o miąższości ponad 3,7 m. 
Grunty morenowe tworzą podłoże wysadzinowe i słaboprzepuszczalne. Określona, na podstawie badań 
laboratoryjnych, wilgotność naturalna tych gruntów wynosi wn= 13,6-17,6 %. 
Na terenie badań, do głębokości rozpoznanej wierceniami, stwierdzono występowanie lokalnej warstwy 
wodonośnej, o niedużym zasięgu. Woda gruntowa ze swobodnym zwierciadłem występuje w rejonie otw. 
nr 2, w obrębie piasków pylastych na głębokości 1,19 m (miąższość warstwy wodonośnej wynosi ok. 0,3 
m) oraz w postaci sączeń śródglinnych, o zmiennej intensywności napływu wód. W trakcie realizacji 
badań terenowych sączenia wód występowały na głębokości 1,5-2,0 m, a najwyższa stabilizacja 
zwierciadła wystąpiła na głębokości 0,6 m w otw. nr 4. Badania wykonywano w okresie średnich stanów. 
Po roztopach wiosennych i długotrwałych opadach deszczu poziom wody gruntowej może się podnieść o 
ok. 0,5 m. Teren inwestycji znajduje się w II strefie przemarzania gruntu, a głębokość przemarzania 
wynosi 1,0 m p.p.t. W badanym podłożu wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
Warstwa I: niespoiste, niewysadzinowe i przepuszczalne grunty wodnolodowcowe. Są to piaski drobne i 
pylaste w stanie średniozagęszczonym, o wyprowadzonej charakterystycznej wartości stopnia 
zagęszczenia ID= 0,50. Grunty te występują lokalnie w rejonie otw. nr 1 i 2, na głębokości 0,2 m, osiągając 
miąższość 1,2-1,3 m. 

Warstwa II: spoiste, wysadzinowe i słaboprzepuszczalne grunty morenowe, które zgodnie z PN-81/B-
03020 zaliczono do grupy konsolidacyjnej „B“. Ze względu na zmienny stan tych gruntów, podzielono je 
na dwie warstwy geotechniczne 

Warstwa IIa: plastyczne gliny piaszczyste, o wyprowadzonej charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL= 0,30. Grunty te zalegają lokalnie w rejonie otw. nr 1, na głębokości 1,4 m, osiągając 
miąższość 2,2 m. 

Warstwa IIb: gliny piaszczyste i gliny zwięzłe z domieszkami żwiru w stanie twardoplastycznym, o 
wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL= 0,20. Grunty te są najbardziej rozpowszechnione na 
terenie badań.  

W Opini Geotechnicznej warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania i realizacji bezpośredniego 
sposobu posadowienia budynku produkcyjno-magazynowego oceniono jako korzystne. Warunki 
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geologiczne na terenie badań są jednorodne, warstwy geotechniczne mają układ horyzontalny, a 
ustabilizowane zwierciadło wód gruntowych występuje poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 
 
Kategoria geotechniczna 

Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia stopnia złożoności warunków gruntowych 
jako proste według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
poz. 463.  Biorąc pod uwagę stopień złożoności warunków gruntowych oraz rodzaj i konstrukcję obiektu 
ustala się II kategorię geotechniczną dla planowanej inwestycji. 
 
Ogólny opis konstrukcji 

Przedmiotem projektu jest hala produkcyjno-magazynowa oddylatowaną częścią socjalno-biurową. 
Poziom ±0,00 ustalono na poziomie 76,75 m n.p.m.. 
Projektuje się jednonawową halę w konstrukcji mieszanej tj. słupy żelbetowe z wypełniającymi ścianami 
murowanymi oraz lekką konstrukcją stalową dachu z przekryciem z płyty warstwowej. Wymiary hali w 
osiach 12,0 x 53,4 m. Wysokość konstrukcji hali to około 6,4 m. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 6° 
kryty płytą warstwową. Główną konstrukcję nośną stanowią słupy żelbetowe zamocowane w 
fundamencie oraz kratowe dźwigary dachowe o rozpiętośći 12,0 m oparte przegubowo na słupach. 
Rozstaw układów poprzecznych wynosi 6,0 m. Na dźwigarach dachowych przewiduje się opierać płatwie 
zetowe. Dach zostanie stężony tężnikami i prętami wiotkimi, których układ determinuje długości 
wyboczeniowe poszczególnych pasów dźwigarów oraz płatwi. Poszczególne schematy statyczne oraz 
układ stężeń przedstawiono w części obliczeniowej i rysunkowej niniejszego opracowania. Elementy 
konstrukcyjne spawane w warsztacie i skręcane na budowie.  
Część biurowo-socjalna dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze 
stropem żelbetowym. Okładziny ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Przekrycie dachu analogiczne 
jak w hali. 
Posadowienie przewiduje się jako bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych. 
Przedmiotowy obiekt obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy konieczne do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Szczegółowe rozwiązania mają zostać określone projektem wykonawczym, do którego 
niniejsze opracowanie stanowić będzie podstawę. 
 
Fundamenty – Projektuje się posadowienie bezpośrednie w postaci układu stóp i ław fundamentowych. 
Przyjęta głębokość posadowienia wynosi -1,00 (75,75m n.p.m.). Wymiary poszczególnych elementów 
podano na rysunkach. Fundamenty posadowić na gruntach nośnych warstwy I i IIb. W przypadku 
stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych (np. gruntów organicznych, rozmoczonych 
glin) grunty te należy wymienić. Grunty organiczne należy w całości usunąć spod projektowanej hali. 
Posadowienie wykonać na warstwie chudego betonu gr. 10 cm klasy C8/10. Należy przewidzieć izolację 
przeciwwilgociową fundamentów poziomą oraz pionową. Roboty ziemne zaleca się wykonywać w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych (bez opadów deszczu i poza okresem zimowym) zgodnie z 
wytycznymi PN-B-06050:1999. 
Ściany fundamentowe: 
projektuje się wykonanie ścian fundamentowych w formie żelbetowego oczepu pomiędzy stalowymi 

słupami z bloczków betonowych. Ściany grubości 25cm. Szczegóły wg projektu wykonawczego. 
Słupy:  
Słupy projektuje się jako żelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych. Słupy główne o 
przekrojach 40x40. Słupy szczytowe o przekroju 24x35. Szczegóły konstrukcyjne zostaną opracowane 
wraz z projektem wykonawczym. 
Ściany murowane: 
Ściany murowane wykonać z elementów silikatowych: 
- klasa wytrzymałości elementu murowego: 15 MPa 
- kategoria I  
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- grupa 1 lub 2 
- zaprawa do cienkich spoin 
Łączenia ścian realizować poprzez przewiązanie murów. Łączenie z rdzeniami i słupami realizować 
poprzez wykonanie tzw. strzępi. Należy wokonać wieńce żelbetowe zgodnie z częścią rysunkową. 
Stropy: 
Projektuje się strop w postaci żelbetowej płyty monolitycznej o grubości 12 – 17 cm. Zbrojenie jest 
wynikiem obliczeń statyczno wytrzymałościowych. Szczegóły konstrukcyjne zostaną wydane wraz z 
projektem wykonawczym. 
Płatwie hali: 
Płatwie projektuje się jako profile zetowe, jednoprzęsłowe z układem tężników i odciągów linowych 
zgodnie z rysunkiem. Mocowanie płatwi do dźwigarów przez skręcanie. Szczegóły zgodnie z projektem 
wykonawczym. 
Stężenia hali: 
W hali stężenie pionowe stanowią ściany murowane. Stężenia połaciowe wykonać z prętów wiotkich φ16. 
Dodatkowo należy wykonać tężniki pasów dźwigara.  
Wszystkie stężenia wykonać z profili podanych na rysunkach. Stężenia wiotkie ze wstępnym naciągiem 
przy użyciu śrub rzymskich. Stężenia mocowane do konstrukcji poprzez skręcanie. Ostateczne 
naciągnięcie wykonać po całościowym montażu konstrukcji.  
Naświetle dachowe:   
Konstrukcja naświetla typowa wg wytycznych producenta. W zależności od wytycznych producenta może 
być konieczna zabudowa dodatkowej konstrukcji wsporczej naświetla.  
Pokrycie dachowe: 
Pokrycie dachu należy wykonać z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr.16cm. Kolorystykę 
wykonać zgodnie z projektem architektonicznym. Mocowanie płyt do konstrukcji na łącznikach 
systemowych (wkręty samowiercące). Płyty dachowe mocowane do płatwi. Rozstawy łączników wg 
wytycznych producenta. 
Posadzka na gruncie w hali 
Projektuje się posadzkę na gruncie o następującym uwarstwieniu: 
1) Płyta betonowa gr. 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym, dylatowana polami 6x6 m 
2) Warstwa poślizgowa – np. folia PE 0,2 mm 
3) Styropian XPS o wytrzymałości min. 700 kPa 
4) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – wg architektury 
5) Chudy beton C8/10 gr. 10 cm 
6) Podbudowa z tłucznia gr. 35cm o zagęszczeniu Is=0,98  
W przypadku niemożności uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia podbudowy z uwagi na rodzaj i 
stan gruntu zalegającego poniżej, grubość podbudowy należy odpowiednio zwiększyć. 
Płytę oddylatować od słupów poprzez nacięcia np. „w caro”. 
MATERIAŁY 

• Stal konstrukcyjna – S235 

• Kotwy fundamentowe – płytkowe o zróżnicowanych średnicach wg części obliczeniowej kl. 8.8 

• Śruby montażowe o zróżnicowanych rozmiarach w zależności od wymaganej nośności połączenia, kl. 8.8 

• Konstrukcje żelbetowe – beton klasy C25/30, stal zbrojenia głównego B500SP. 
 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Ściany zewnętrzne w całym budynku wykonane będą z bloczków silikatowych gr. 24cm murowanych 
oraz żelbetowych rdzeni (słupów) pod podparcie elementów stalowych kratownic konstrukcji dachu.\ 
Ocieplenie zewnętrzne z 15cm wełny mineralnej. 

 
                Współczynniki przenikania obliczeniowe dla ścian warstwowych 

  Ściana zewnętrzna parter i piętro:   Uc=0,23W/m2K 
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ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
Ściany wewnętrzne wykonać zgodnie z rysunkami części architektonicznej jako murowane z pustaków 
silikatowych. 
Ścianki i kabiny systemowe HPL. 
Ścianki systemowe z drzwiami w WC z płyt HPL drewnopodobnych, grubość – 10mm.   
Wykończenie powierzchni ścian pom. mokrych. 
W pomieszczeniach mokrych - łazienkach, umywalniach, pomieszczeniach porządkowych, kabinach WC 
itp. ściany obłożone okładziną ścienną z płytek glazury do pełnej wysokości pomieszczenia. Powyżej 
okładziny malowanie w technologii lateksowej w systemie "odtrącające wodę. 
PODŁOGI 
Wykończenie posadzek w części szatniowo-sanitarnej płytkami gresu 60x60cm: 
Warstwy wykończeniowe wykonać poprzez ułożenie w kierunku równoległym do ścian płytek 
gresowych oraz cokołów wys. 15cm na ścianach. Szer. fug 0,5cm, wykopńczyć fugą na bazie cementów 
dodatkowo uszlachetnionych tworzywami sztucznymi. 
Wymagania minimalne dla płytek gresowych: 
• grubość 9mm 
• odporność na plamienie min. klasa 4. 
• wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2, 
• odporność na ścieranie wgłębne – max 175 mm3 materiału startego, zgodne z 
wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy BIa. 
• antypoślizgowość min. R = 9 wg DIN 51130, 
• odporność na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA, 
• układanie na kleju samorozpływnym 
• nasiąkliwości E≤0,5%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako: • AIIa • BIIa 
• Należy stosować płytki nieszkliwione – barwione w masie, półmatowe, zabezpieczone antypoślizgowo 
• Kolor płytek – zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru 
• Wymiary robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 5mm 
• Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku. 
• Płytki o średniej nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, powinny spełniać wymagania norm: 
• PN-EN 177 - dla płytek formowanych metodą B - prasowane na sucho 
• PN-EN 186 - dla płytek formowanych metodą A - ciągnione 
• Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 
• Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
• Odpowiednia norma europejska lub krajowa 
 
Wykończenie posadzek w części produkcyjnej i magazynowej - posadzka przemysłowa 
 
W hali magazynowej i produkcyjnej przewiduje się posadzkę przemysłową gr. 8cm na warstwach: 

Styropian XPS 70 /izolacja termiczna/ gr. 10cm 
Folia PCV klejona na zakładach x2 /izolacja przeciwilgociowa pozioma/ 
Podkład betonowy gr. 20cm 
Piasek ubijany na mokro (stabilizowany) 30cm 

 
Projektuje się uszlachetnienie warstwy wierzchniej posadzki gr 8cm poprzez użycie mikrowłókien 

kopolimerowych FIBRE HG54 lub FIBRE HG25: 
• zwiększa wytrzymałość betonu, 
• redukują lub całkowicie eliminują skurcz plastyczny, zastępując całkowicie włókna stalowe lub siatkę 

zbrojeniową, 
• poprawiają takie parametry betonu jak ciągliwość, odporność na uderzenia czy mrozoodporność, 
• podnoszą odporność ogniową konstrukcji, 
• są odporne na korozję spowodowaną kontaktem z wodą (także taką, która zawiera sole ze środków 

odladzających). 
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ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA POMIESZCZEŃ: 
Okna na profilach z aluminium w systemie zapewniającym min. wsp. U = 1,1  W/(m2 · K), dla całego 
okna – zestaw szklany i ramy okiennej. Dla drzwi zewn. min. wsp. U = 1,5  W/(m2 · K),. 
Kolorystyka okien i drzwi zgodnie z kolorystyką elewacji .  
Drzwi pełne wewnętrzne – Drzwi w konstrukcji na profilach aluminiowych,  
Wyposażone w syst. okucia ze stali kwasoodpornej, pokrycie okleina HPL 0,7 mm, i zamek.  
Drzwi w pomieszczeniach mokrych – wypełnienia pełne wodoodporne z aluminium w konstrukcji na 
profilach aluminiowych. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną. 
Drzwi HPL - Drzwi systemowe z drzwiami w WC z płyt HPL drewnopodobnych, grubość – 10mm.   
 Bramy przemysłowe - brama segmentowa, przemysłowa na prowadnicach.  
 Brama o napędzie elektrycznym, panele z blachy z przetłoczeniami. Skrzydło bramy 300/350 – brama 
musi być wyposażona w drzwi ewakuacyjne. 
Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzyć w: 
- odbojnicę, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
- tabliczki z oznakowaniem funkcji pomieszczenia, 
- samozamykacze, zamki atestowane, szyby bezpieczne, uszczelki, 
- samozamykacze drzwi dwuskrzydłowych z regulatorem kolejności zamykania. 
- odbojniki 
 
Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i 
wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. 
BALUSTRADY 
Balustrady wewnętrzne i drabina wyjścia na dach klatki schodowej oraz balustrada wewnętrzna 
portfenetru (okna z podokiennikiem na poziomie posadzki) wykonane ze stali kwasoodpornej 
szlachetnej – rozpinane dla potrzeb mycia. 
Wszystkie balustrady oraz inne tego typu zabezpieczenia projektuje się wyłącznie jako systemowe 
(wybranego producenta). Wypełnienia o prześwicie nie większym niż 12cm. 
Na schodach wymaga się obustronnych poręczy – pochwyt montowany na ścianie i balustrada. 
Wymiary: Projektuje się balustrady wys. min. 110cm. 
Zamocowanie i przenoszone siły zgodnie z warunkami zapisanymi dla balustrad w warunkach 
technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.  
PARAPETY 
Wszystkie parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyką 
elewacji. 
Wszystkie parapety wewnętrzne wykonać z tworzywa sztucznego, lub innego materiału uzgodnionego 
na etapie realizacji z Inwestorem i projektantem. 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Projektuje się zastosowanie blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. 
IZOLACJA PIONOWA i POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA 
Izolacja pionowa fundamentów i ścian fundamentowych wykonać jako rozwiązanie systemowe jednego 
producenta.  
Stosować izolację przeciwwodną za pomocą grubowarstwowej, bitumiczno-kauczukowej masy 

uszczelniającej z wypełniaczem polistyrenowym na zagruntowanym podłożu (np.  IZOHAN IZOBUD WM 

2K PLUS), izolacja wywinięta ponad poziom terenu. (w obrębie WC, kotłowni i pomieszczeń „mokrych” 

dodatkowa warstwa hydroizolacji (np. „folia w płynie”), wywinięta min. 30 cm na ściany). 

IMPREGNACJA, IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA POŻAROWE I ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW BUDYNKU 
Elementy stalowe przed działaniem korozji należy zabezpieczyć poprzez malowanie zestawem farb np. - 
zestaw poliwinylowy grubo-powłokowy ogólnego stosowania np.: 

▪ warstwa podkładowa 1. – jedna warstwa, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=30 m, 

▪ warstwa podkładowa 2. – jedna warstwa, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=80 m, 



PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA 
. 

 

 
                                                                  15 
           ŁÓDŹ MAJ 2020 R. 
 

▪ warstwa wierzchnia: dwie warstwy, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=40÷50 m, lub jedna 

warstwa, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=40÷50 m.  
Przygotowanie podłoża przed malowaniem do stopnia czystości Sa 2½  (wg PN-ISO 8501-1:1996). 

Łączna grubość powłoki antykorozyjnej g = 150÷160 m. LUB ZASTOSOWAĆ INNE ROZWIĄZANIA 
RÓWNOWAŻNE. 
Wszystkie materiały malarskie stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów. Miejsca uszkodzone w 
trakcie transportu i spawane na montażu należy oczyścić i pomalować zestawem farb jw. 
TERMOIZOLACJE 
Poziome - w posadzkach na gruncie – STYROPIAN TWARDY do podłóg. 
Połacie dachowe – PŁYTA WARSTWOWA 16 cm.  
Ściany fundamentowe – Stosować płyty STEINODUR PSN LD LAMBDA 0,034.  

Płyty poniżej poziomu gruntu mocować na klej: IZOHAN IZOBUD WK 

Ściany zewnętrzne - wełna mineralna gr. 16 cm (λ=0,032 W/mK), zgodny z aprobatą producenta. 

DACHY 
Nad budynkiem – projektuje się dach wykończony płytą warstwową- blacha-wełna-blacha na  
konstrukcji stalowej.  Kąt nachylenia połaci – 10%. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi. 
Wykonać zgodnie z rysunkami części architektonicznej i proj. branżowymi.   
KOMINY 
Projektuje się wykonanie kominów i kanałów systemowych wentylacji mechanicznej,  np. „Aereco”  lub 
innego równoważnego rozwiązania systemowego- szczegóły wg proj. wentylacji. 
Wymiary pojedynczego kanału min. Ø125mm. Kanały należy  obmurować cegłą pełną.  Ponad dachem 
obmurowanie cegłą pełną gr. 12cm i tynkowanie tynkiem zewnętrznym, cienkowarstwowym.  
Przekrycie kominów wentylacyjnych wykonać z typowych czapek betonowych prefabrykowanych.  

               PASMO  ŚWIETLNE – (ŚWIETLIK DACHOWY O WYM.52,60m X 1,60m) 

Podstawa dachowa z blachy stalowej  lakierowanej proszkowo. Podstawa posiada z dolną półką, poprzez 
którą mocuje się ją do konstrukcji dachu oraz górną półkę przystosowaną do montażu 
ocieplenia. Projektuje się zastosowanie rozwiązania z szkieletem z profili aluminiowych o kształcie łuku w 
celu odprowadzenia wody oraz zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości, poliwęglan komorowy 
przeźroczysty, grubości 21 mm w wersji NRO – nierozprzestrzeniający ognia. 

           CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U(max) [W/m2K], muszą być zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany) przy ti> 16 
°C: U(max) = 0,23 [W/m2K] 

• Dach (przy ti> 16 °C): U(max) = 0,18 [W/m2K] 
• Podłogi na gruncie: U(max) = 0,30 [W/m2K] 
• Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady), przy ti> 16 °C: U(max) = 1,10 

[W/m2K] 
• Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku: U(max) = 1,50 [W/m2K] ti - Temperatura obliczeniowa w 

pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. 
 

 UWAGI DO MATERIAŁÓW: 

• W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jeśli są przedmiotem Polskich Norm, zaświadczenie 
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie należy konsultować z Projektantem i 
Inwestorem. 

• Dobór wszystkich elementów wykończenia i wyposażenia wewnętrznego należy uzgodnić z 
Inwestorem i Projektantem. 
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• Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań 
technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcją producenta. 

• Projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. 
 
 

15. INSTALACJE WEWNĘTRZNE - CHARAKTERYSTYKA, 

WENTYLACJA: 
Przewiduje się wentylację mechaniczną w oparciu rozwiązania systemowe szczegóły wg proj. 
instalacji wentylacji.  Jako nawiew będzie wykorzystywany system nawiewników okiennych.  
Pozostałe pomieszczenia (sanitarne i gospodarcze) również wentylowane mechanicznie.  Nawiew 
realizowany będzie poprzez nawietrzaki okienne, skąd powietrze kompensowane będzie poprzez 
kratki w drzwiach i usuwane przez wentylatory wywiewne w pomieszczeniach brudnych.  
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
Jako źródło ciepła w przedmiotowym budynku projektuje się nową kotłownię gazową zasilaną z 
projektowanych podziemnych zbiorników na gaz. Projektuje się moc kotła dla potrzeb odpowiedniej 
mocy niezbędnej dla ogrzewania oraz dla potrzeb ciepłej wody użytkowej dla całego budynku. 
Szczegółowe rozwiązania na etapie projektu wykonawczego i w projekcie branżowym. Ogrzewanie 
pomieszczeń będzie realizowane poprzez grzejniki stalowe płytowe dolno zasilane z wkładkami 
zaworowymi i głowicami termostatycznymi w części szatniowo – sanitarnej oraz urządzeniami 
grzewczo-wentylacyjnymi w części produkcyjnej. Rozprowadzenie czynnie w warstwie izolacji 
podłogi pośrednio przez rozdzielacze ścienne. Grzejniki bezwzględnie należy wyposażyć w specjalne 
osłony zabezpieczające dzieci zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Szczegóły wg 
proj. instalacji. 
INSTALACJA WOD-KAN 
Budynek będzie zasilany poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji wody na działce sąsiedniej z 
istniejącego przyłącza. Przyłącze prowadzone jest od odcinka sieci wodociągowej miejskiej, który zasila 
również sąsiedni budynek tego samego inwestora. Planuje się rozbudowę wewnętrznej instalacji wody 
na terenie z wykorzystaniem do celów ppoż. istniejące hydranty. 
W związku z brakiem kanalizacji sanitarnej projektuje się szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe o 
pojemności 10m3. Szczegóły wg proj. instalacji. 
W związku z brakiem kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w tereny 
zielone, nieutwardzone (biologicznie czynne). Szczegóły wg projektu części architektonicznej. 
INSTALACJA WODY 
Budynek będzie zasilany w wodę zimną na cele socjalne z istniejącego przyłącza wodociągowego. 
Pomiar ilości wody będzie się odbywał wspólnie dla istniejących budynków szkoły oraz 
projektowanego budynku w miejscu dotychczasowego pomiaru. 
Z uwagi na wzrost zapotrzebowanie wody być może konieczna będzie zabudowa nowego wodomierza 
dostosowanego do projektowanego zapotrzebowania na wodę.  
W miejscu przyłącza wody do budynku należy przewidzieć rozdział instalacji na dwa obiegi: 
- obieg instalacji wody na cele socjalno – bytowe dla budynków istniejących i budynku 
projektowanego  
- w projektowanej części rozbudowy nie są wymagane instalacje hydrantowe. 
Każdy obieg wody będzie wyposażony w zawory odcinające, filtry wody oraz zawory antyskażeniowe 
odpowiednie do klasy wody (woda na cele bytowe wymaga zaworów BA).  
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby rozbudowanej części szkoły będzie się odbywało z 
projektowanego węzła cieplnego znajdującego się w części wschodniej. Wymiennik dla celów cwu 
będzie podgrzewał wodę użytkową do +60°C.  
Rozprowadzenie instalacji wody w projektowanym budynku planuje się pod stropem kondygnacji 
parteru w przestrzeniach sufitów podwieszanych oraz w bruzdach ściennych. Główną instalację 
rozprowadzającą wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji prowadzoną z istniejącego budynku szkoły, 
poprzez łącznik, do pomieszczeń sanitarnych rozbudowanej części budynku, zaprojektowano z rur 
stalowych ocynkowanych. Piony wodne oraz podejścia do urządzeń należy wykonać z rur 
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wielowarstwowych PE/RT/AL łączonych przez zacisk. Przewody z rur wielowarstwowych przewiduje się 
dla średnic w zakresie Ø16 - Ø40, natomiast dla większych średnic zastosowano rury stalowe 
ocynkowane. Podejścia pod poszczególne przybory wykonać należy w bruzdach ściennych. Odgałęzienia 
i zmiany kierunków należy wykonać za pomocą kształtek systemowych. Podłączenia do poszczególnych 
przyborów należy wykonać za pomocą wężyków przyłączeniowych w oplocie aluminium wraz z 
zaworami ćwierć obrotowymi. Przewody  ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji  należy izolować 
termicznie. Na rozgałęzieniach przewodów zamontować zawory odcinające kulowe gwintowane. 
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody dla całej 
instalacji. Na rozgałęzieniach przewodów cyrkulacyjnych należy zamontować zawory cyrkulacyjne. 
Armaturę w sanitariatach przeznaczonych dla uczniów proponuje się zastosować  w wykonaniu 
wandaloodpornym. 
Przewiduje się zainstalowanie w budynku dwóch hydrantów 33mm do wewnętrznego gaszenia pożaru.\ 
Pozostałe szczegółowe rozwiązania w projekcie branżowym. 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
PRZEWIDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE BUDYNKU: 
Projekt  obejmuje : 
- instalację oświetlenia zewnętrznego, 
- instalację oświetlenia podstawowego, gniazd wtykowych 
- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
- instalację uziemień i połączeń wyrównawczych, 
- instalację piorunochronną, 
- instalację okablowania strukturalnego, Internetowa sieć logiczna LAN  
 

W projekcie przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie 
oświetlenia zgodne z przepisami. W pomieszczeniach wyposażonych w sufit podwieszany 
zaprojektowano oprawy do montażu w tymże suficie. Natomiast dla pomieszczeń bez sufitu 
podwieszanego oprawy należy montować bezpośrednio do sufitu właściwego.  
W holach wejściowych, ciągach komunikacyjnych, korytarzach, na klatkach schodowych oprawy 
załączane będą poprzez czujki ruchu. Jednocześnie do włączania oświetlenia czujki ruchu przewidziano 
w szatniach a w toaletach przewiduje się zastosowanie mikrofalowych czujek obecności.  
Przewiduje się również oświetlenie zewnętrzne nad wejściami do budynku.  
Oprawy zewnętrzne na budynku będą zasilane z rozdzielni części wspólnej (potrzeb własnych) i 
sterowane poprzez zegar astronomiczny. Instalacja będzie wykonana przewodem YDYp 3 x 1,5mm2, 
YDYp 4 x 1,5mm2, 750V. W pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniach wilgotnych łączniki 
muszą mieć stopień ochrony IP44. 
Oprawy oświetleniowe muszą spełniać następujące normy potwierdzone przez akredytowane 
laboratorium oświetleniowe: 

• Bezpieczeństwo fotobiologiczne (PN 62471) 

• Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne (PN 
62 493) 

• Poziom zakłóceń radioelektrycznych (PN 55015) 

• Poziom emisji harmonicznych (PN-EN-61 000-3-2) 

• Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła (PN-EN61000-3-3) 

• EMC – Kompatybilność Elektromagnetyczna (PN-EN 61547)  
Instalacja gniazd wtyczkowych:  
Projektuje się wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich pomieszczeniach Instalację 
gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY 3 x 2,5 mm2, 750V prowadzonymi na korytach kablowych i 
w ścianach pod tynkiem.  Projekt przewiduje wykonanie wszystkich gniazd jednokrotnych z bolcem 
ochronnym, 1P+N+PE w wykonaniu normalnym lub szczelnym.  
Instalacja zasilająca technologię:  
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Na obiekcie zainstalowane będą urządzenia technologiczne dla potrzeb produkcji, zasilane 
indywidualnie wg wytycznych technologicznych. Urządzenia instalacyjne wentylatory a także urządzenia 
w kotłowni (technologiczne) itp. Wyżej wymienione urządzenia należy zasilić z najbliższych rozdzielni RS 
zgodnie z wytycznymi producenta i kartami DTR. 
Instalacja połączeń wyrównawczych. 
Projektuje się wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w postaci lokalnych szyny wyrównawczych 
(LSW) zlokalizowanych w łazienkach i innych pomieszczeniach zawierających urządzenia, których 
obudowy mogą przewodzić prąd elektryczny. LSW będzie zamontowana natynkowo. LSW będzie 
połączona z GSW przewodem LY10 mm2 układanym p/t.  Do LSW będą podłączone elementy metalowe 
(umywalki, brodziki, zlewozmywaki, trasy kablowe, kanały wentylacyjne, rury, itp.) w łazience, i 
pozostałych pomieszczeniach wymienionych wyżej. Przekrój każdego przewodu ochronnego, w tym 
przeznaczonego do dodatkowego połączenia wyrównawczego ochronnego (podłączenie urządzeń 
wyposażonych w elementy metalowe w łazience, trasy kablowe, itp.), który nie jest częścią przewodu 
wielożyłowego, lub kabla, a także nie jest we wspólnej osłonie z przewodem fazowym, nie powinien być 
mniejszy niż: 

• 2,5 mm2 Cu (LY 2,5 mm2) w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

• 4 mm2 Cu (LY 4 mm2) w przypadku niestosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi uważana jest za skuteczną, jeżeli przewód ochronny leży 
w rurze, kanale i listwie instalacyjnej lub jeżeli jest on chroniony w podobny sposób. Główne szyny 
uziemiające (GSU) należy połączyć bezpośrednio z uziomem fundamentowym budynku płaskowiniem 
FeZn 30x4 mm2. do GSU należy przyłączyć: 

• przewody uziemiające, 

• przewody ochronne, 

• przewody uziemiające funkcjonalne, 

• metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, wody gorącej, 
kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji. 
Elementy przewodzące wprowadzone do obiektu z zewnątrz (rury, kable) muszą być przyłączone do 
GSU w miejscu ich wprowadzenia. 
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma 
umożliwić łatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napięcia podstawowego lub w czasie 
zagrożenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantować bezpieczeństwo w 
przypadku zaniku napięcia na lokalnych obwodach zasilania oświetlenia podstawowego z powodu 
awarii lub braku dostawy energii. Oświetlenie musi spełniać wymagania przepisów obowiązujących w 
tym zakresie. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do 
oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane według wytycznych 
norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w 
miejscach lokalizacji sprzętu bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być umieszczane: 
a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 
d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 
e) przy każdej zmianie kierunku; 
f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
h) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki; 
i) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego; 
Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje: 

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1lx w osi drogi 
z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 1838 dla 
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść. 

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2, 
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności 
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Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia 
ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną 

- wytwarzać na danym elemencie pionowe natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w 
pobliżu punktów alarmu pożarowego, sprzętu przeciw pożarowego, medycznego i apteczki dla łatwego 
zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838. 

- dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy jak dla 
dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych.  

  W projekcie uwzględniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczeń przyjęto wytyczne dla 
natężeń oświetlenia awaryjnego: 

- średnie natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, z zachowaniem wartości 
0,5lx w odległości 0,5m od tej osi 

-  natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5lx dla stref otwartych i pomieszczeń powyżej 60m2.    
- oświetlenie awaryjne zrealizowane poprzez zastosowanie systemu z funkcją pełnego monitorawania i 

sterowania opraw adresowalnych. 
W celu zasilania awaryjnego dobrano oprawy z zasilaniem bateryjnym o czasie pracy min. 1h. 
 
Instalacja piorunochronna i ochrona przepięciowa. 
Obiekt projektuje się wyposażyć w instalację piorunochronną,  w całości wykonaną jako sztuczna:  
a)  na dachu zwody poziome niskie nieizolowane wykonane drutem FeZn o średnicy 8 mm, Zwody 
poziome należy montować do blachy attyki uchwytami na felc, a na połaci dachu za pomocą uchwytów 
betonowych klejonych do pokrycia dachu. Do zwodów należy podłączyć wszystkie elementy metalowe 
na dachu. Urządzenia klimatyzacji, wentylacji i urządzenia fotowoltaiczne będą zabezpieczone masztami 
odgromowymi o wysokości 3 metrów. b)  przewody odprowadzające będą wykonane z drutu 
ocynkowanego FeZn 30x4mm  układane w rurze instalacyjnej odgromowej montowanej w elewacji 
budynku. Połączenia pomiędzy instalacją uziemiającą wykonaną w postaci otoku bednarką FeZn 30x4 
mm, a przewodami odprowadzającymi będą wykonane przez złącza kontrolne. Złącza kontrolne 
mocować w podłożu w puszcze pobierczej gruntowej. Ponadto instalacje wewnętrzne w budynku będą 
chronione przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi za pomocą ochronników 
przepięciowych, instalowanych w rozdzielnicach głównych i piętrowych. Zastosowano ochronniki grupy 
B i C, ochronników grupy D nie przewiduje się. 
Pozostałe szczegółowe rozwiązania w projekcie budowlanym. 
 

16. WYTYCZNE I ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych kwalifikowanych do PM przewiduje się gęstość 
obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2.  
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w budynku: 
Projektowany budynek produkcyjno-magazynowy zalicza się do kategorii PM (przewiduje się gęstość 
obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2) i stanowi jedna strefę pożarową o powierzchni 794,95m2, nie 
przewiduje się żadnych części budynku czy pomieszczeń zaliczanych do kategorii ZL. Dwukondygnacyjna 
część przeznaczona jako zaplecze dla pracowników obejmuje pomieszczenia socjalno-sanitarne (szatnie, 
sanitariaty, wc, pokój śniadań, pomieszczenie zaplecza pracowników, kantorek), powiązane 
funkcjonalnie z produkcją oraz wydzieloną pożarowo kotłownię gazową na piętrze. Kotłownia gazowa 
musi spełniać wymagania  PN-B-02431-1. Wydzielenia ścianami w klasie REI 60, strop pod i nad 
pomieszczeniem w klasie REI60, drzwi w klasie EI 30. Drzwi kotłowni wyposażyć w okucia antypaniczne. 
Ze względu na fakt, że pomieszczenia zaplecza socjalno-biurowego są funkcjonalnie połączone z 
częścią produkcyjną, stanowią wspólną strefę pożarową PM. W budynku będzie pracowało do 10 
osób (przewiduje się 6 osób zatrudnionych w całym obiekcie). 

       Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
Nie przewiduje się występowania w budynku pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem. 
 

Podział obiektu na strefy pożarowe 
Dla budynku przyjęto jedną strefę pożarową o powierzchni 786m2. 
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Projektuje się następujące wydzielenia przeciwpożarowe: 
 
- wydzielenie pożarowe kotłowni gazowej na piętrze:  

       Ściany w klasie REI 60, strop nad i pod pomieszczeniem w klasie REI60, drzwi EI 30. 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, wszystkie drzwi 
zewnętrzne oraz o odporności pożarowej wyposażyć w samozamykacze.  
 
Budynek powinien być wykonany minimum w klasie „D” odporności pożarowej. 
Zgodnie z § 216 wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia i ponadto 
spełniać wymagania przedstawione zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Kl. odp. poż. 
bud. 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
 

ściana 
zewnętrzna 

 
ściana wewnętrzna 

 
przekrycie dachu 

D R 30 (-) R E I   
30 

E I  30 (-) (-) 

  
Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1. 

Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 
odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) - nie stawia się wymagań. 

 
       Warunki ewakuacji. 

Z budynku istnieje kilka wyjść na zewnątrz.  
Dwa wrota garażowe stanowiące wyjścia z magazynu bezpośrednio na zewnątrz (w tym jedno 
wyposażone w drzwi ewakuacyjne). Dwa wyjścia na zewnątrz budynku z części produkcyjnej jedno 
bezpośrednie i jedno poprzez przedsionek cz. socjalnej oraz jedno wyjście z budynku w części socjalno-
sanitarnej (klatki schodowej). 
W budynku, w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia 
ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, zostało 
zapewnione przejście ewakuacyjne, które nie przekracza 75m i wynosi 43m. 
Wyjścia ewakuacyjne prowadzą bezpośrednio na utwardzone dojścia do budynku na terenie otwartym. 
 Ewakuacja z pomieszczeń piętra odbywa się poprzez klatkę schodową i nie przekroczy dopuszczalnej 
wielkości (przy jednym kierunku ewakuacji) 30m w tym 20m na poziomej drodze ewakuacji i wynosi 13m. 
Szerokość wyjść ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby osób mogących przebywać jednocześnie 
w pomieszczeniach, przyjmując 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle – 
zaprojektowano drzwi główne z klatki schodowej i wejścia głównego o szer. 130cm w świetle i pozostałe 
drzwi o szer. 0,9m. 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać 
na danej kondygnacji budynku. Zaprojektowano szerokość dróg ewakuacji 120cm, ze względu na 
przeznaczenie ich do 20 osób. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie jest w żadnym miejscu mniejsza niż 2,2 
m, natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia nie jest mniejsza niż 2 m.  

Zabezpieczenia przeciwpożarowe. 
Budynek będzie wyposażony w dwa hydranty 33mm do wewnętrznego gaszenia pożaru – powierzchnia 
budynku nie przekracza 1000m2, ale ze względu na obciążenie ogniowe przekraczające 500MJ/m2, które 
wynosi do 1000MJ/m2 przy powierzchni przekraczającej 200m2 jest to wymagane. 
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Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru (20 l/s) z istniejących hydrantów na działce sąsiedniej tego 
samego Inwestora – działka nr 79/6 i 79/7 z tej samej sieci, która zasilać będzie projektowany budynek. 
Odległości hydrantów nie przekracza 75m dla pierwszego hydrantu i 150m dla drugiego i wynosi: od 
budynku do pierwszego hydrantu 56m i 107m do drugiego hydrantu.  
Budynek należy ponadto wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy: jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2kg lub 3dm3 zawartego w gaśnicach powinna przypadać w budynku na każde 100m2 

powierzchni strefy pożarowej. Budynek należy wyposażyć w proszkowe gaśnice ABCE. Lokalizacja gaśnic 
należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/01 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”.  
 
Inne przeciwpożarowe wymagania instalacyjne. 
W projektowanym obiekcie ze względu na wymagania ochrony p.poż. należy przewidzieć: instalację 
odgromową, oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacji oświetlonych wyłącznie światłem 
sztucznym, przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 
      Uwagi końcowe i wnioski. 

Drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacja podręcznego sprzętu gaśniczego, przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu itp. powinny być oznaczone znakami zgodnie z PN-92/N-01256. Wszystkie urządzenia związane z 
ochroną przeciwpożarową muszą posiadać ważne atesty (aprobaty techniczne) upoważnionych instytucji. 
 
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, 
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementów. Dopuszczalne jest nie instalowanie przepustów, dla 
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, prowadzanych przez ściany i stropy 
do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa 
odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych 
elementów. Szachty instalacyjne obudowane w klasie REI120 – zamknięcia otworów rewizyjnych w klasie 
EI60. Przejścia instalacji przez szachty zabezpieczone przepustami w klasie EI120 lub klapami 
odcinającymi ppoż. w klasie EIS120. Przewody wentylacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych.  
Pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz archiwa w piwnicy będą wydzielone jako odrębna strefa 
pożarowa ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 120 i zamykane drzwiami o klasie 
odporności ogniowej co najmniej EI 60.  
Pomieszczenie kotłowni gazowej na piętrze będzie wydzielone jako odrębna strefa pożarowa ścianami 
wewnętrznymi i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie 
odporności ogniowej co najmniej EI 30.  
Centrale i urządzenia wentylacyjne zlokalizowane będą częściowo na dachu budynku.  
Drogi pożarowe 
Budynek nie wymaga drogi pożarowej – powierzchnia budynku nie przekracza 1000m2. 
Projektuje się drogę dojazdową spełniająca wymagania jak dla drogi pożarowej, która będzie pełniła rolę 
dostawy towarów i odbiór materiałów z produkcji a także obsługę komunikacji kołowej. 
Inne informacje 
Dla budynku zostanie opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 

 

17.  DANE INFORMUJĄCE, CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 
BUDOWLANY, JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE 
NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO,  

Działka nr ewid. 79/5 przeznaczona dla realizacji inwestycji, nie znajduje się na terenie objętym ochroną 
konserwatorską i pomników pamięci. Żaden z obiektów sąsiadujących z terenem inwestycji nie jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie innych ustaleń. 
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Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z późniejszymi zmianami) działki nie są objęte ochroną 
konserwatorską. Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie, na obiekty objęte 
ochroną konserwatorską.  

Projektowana inwestycja w całości jest zlokalizowana poza obszarem Natura 2000 i nie będzie 
wywierała negatywnego wpływu na te tereny. 

 
18.   DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, 

Działka nr ewid. 79/5 przeznaczona dla realizacji inwestycji, będące przedmiotem niniejszego 
opracowania nie jest położona w obrębie terenów górniczych i nie wymaga określenia warunków 
ochrony przed wpływami eksploatacji górniczej dla projektowanych obiektów budowlanych. 

Obiekt objęty opracowaniem nie znajdują się w rejonie eksploatacji górniczej. 

 
19.  INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA, 

Projektowany budynek jak również sposób zagospodarowania działek a także infrastruktura 
towarzysząca zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, 
zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowaną eksploatację nie będą 
wywierały negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, higienę i zdrowie użytkowników oraz ich 
otoczenie. Z budynku nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady 
stałe, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne i hałasy. 
Projektowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie oddziaływać na środowisko a 
co za tym idzie nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  
 
Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu brano pod uwagę następujące aspekty: 

− zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających - ochrona przed hałasem, na podstawie 
analizy akustycznej stanowiącej załącznik do projektu, 

− przewiduje się zastosowanie urządzeń energooszczędnych, 

− nie przewiduje się zagrożeń dla fauny i flory, 
Istniejące i projektowane obiekty nie naruszają równowagi środowiska naturalnego, a projektowane   
rozwiązania są proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia; 
Odpady gromadzone w kubłach i wywożone na zasadach ogólnych stosowanych w mieście. 
Projektowana inwestycja nie wpłynie na zwiększenie emisji hałasu. Nie nastąpi zjawisko wibracji. Nie 
zostanie zmieniony istniejący drzewostan. Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 
 
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ZWIĄZANE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, 
Projektowane nowe urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to głównie układy wentylacyjne z małymi 
jednostkami wyciągowymi kanałowymi. Projekty warsztatowe konstrukcji i instalacji wykonane są 
zgodnie z zaleceniami producenta instalacji i urządzeń montowanych na obiekcie. 
Po godzinach otwarcia ww pomieszczeń przewiduje się pracę wentylacji ze zmniejszoną wydajnością 
zapewniającą zachowanie wymogów higienicznych (wentylacja dyżurna i grawitacyjna).  
Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uwzględniając: 
Odpowiednie rozmieszczenie urządzeń technologicznych i wyposażenia zapewniając możliwość łatwego 
i wygodnego poruszania się pomiędzy stanowiskami pracy i pozostałymi pomieszczeniami użytkowymi, 
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Prawidłową wentylację pomieszczeń, 
Prawidłowe oświetlenie naturalne i sztuczne o odpowiednim natężeniu światła. 
 
Przedmiotem projektu jest budowa budynku produkcyjno-magazynowego oraz zakup maszyn, urządzeń 
i oprogramowania dla celów wdrożenia przez AS Produkt Sebastian Pasturek wyników prac Badawczo 
rozwojowych do własnej działalności gospodarczej. Realizacja projektu oznaczać będzie utworzenie 
przez Wnioskodawcę nowego zakładu i umożliwi wdrożenie produkcji saun z izolacją termiczną z korka 
ekspandowanego, stanowiących innowację produktową. Badania wykazały przewagę wskazanego 
materiału w odniesieniu do wełny mineralnej/skalnej, wykorzystywanej standardowo jako warstwa 
izolacyjna w saunach. Dzięki zastosowaniu korka ekspandowanego możliwe będzie zaoferowanie 
produktu, który, w porównaniu do konkurencji, charakteryzuje: stałość współczynnika cieplnego w 
czasie, poprawa współczynnika izolacji cieplnej w obrębie konstrukcji (zmniejszenie oddziaływania 
mostków cieplnych), poprawa wiatroszczelności, poprawa (niższy) wskaźnika nasiąkliwości czy też 
poprawa (wyższy) wskaźnika izolacyjności akustycznej. Właściwości wdrażanej innowacji produktowej 
mają pozytywny wpływ na zasadę wymienioną w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013. 
 
Opis historii Wnioskodawcy i głównego przedmiotu działalności: 

AS Produkt jest wiodącym w Polsce wykonawcą obszarów basenowych Wellness & SPA.  
Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w obszarze budowy saun w 2012 roku, dziś zespół 
pracowników i współpracowników liczy ponad 30 osób, w skład których wchodzą uznani na rynku 
pracownicy produkcyjni, specjaliści ds. badań i rozwoju, a także konsultanci branżowi i naukowi, 
gwarantujący profesjonalne doradztwo, wykonawstwo oraz serwis. Tylko do końca 2018 roku AS 
Produkt zrealizował ponad 100 obiektów, zyskując zaufanie i uznanie największych na rynku 
inwestorów branży hotelowej oraz klientów indywidualnych. Wnioskodawca, poprzez współpracę z 
wiodącymi w branży biurami architektonicznymi, obecnie uczestniczy w kilkudziesięciu nowych 
projektach hotelowych. AS Produkt posiada własne Centrum Badań i Rozwoju, gdzie opracowywane są 
innowacyjne rozwiązania odpowiadające wzrastającym wymaganiom stawianym dostawcom. 
Wnioskodawca jest beneficjentem dofinansowania w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, w ramach którego realizuje projekt "Utworzenie Centrum Badawczo – 
Rozwojowego w zakresie technologii oczyszczania wód popłucznych". Obiekt wraz z wyposażeniem 
pozwoli na skonstruowanie i testowanie nowoczesnej technologii umożliwiającej projektowanie, 
wykonywanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie uzdatniania i zawracania do obiegu 
basenowego zużytej wody jako świeżej. Pozwoli to na realizację takiej technologii w obiektach 
basenowych, spa i wellness.  
Od momentu powstania AS Produkt w 2012 r. aż do chwili obecnej do produkcji kabin saunowych w 
obszarze termoizolacji, podobnie jak inni producenci saun na świecie, wykorzystywana była przez firmę 
wełnę skalna (mineralna). U pracowników prowadzących prace montażowe, pomimo stosowania 
maseczek zabezpieczających, zauważalny był wzrost problemów z górnymi drogami oddechowymi oraz 
podrażnienia spojówek. Na przestrzeni lat, aby wyeliminować ten problem, stosowane były różnego 
rodzaju frakcje wełny, jednak objawy u pracowników były podobne. Użytkownicy saun również czasami 
skarżyli się na problemy alergiczne oraz na zwiększoną ilość infekcji bakteryjnych. Jak powszechnie 
wiadomo po kilku latach użytkowania sauny należy dokonać jej remontu lub modernizacji. 
 Zagospodarowanie wełny poużytkowej budzi wiele kontrowersji. Biorąc pod uwagę aspekt ekologiczny i 
zdrowotny bardzo ważne jest bezpieczeństwo i higiena pracy w sytuacjach transportu i składowania 
wełny, a dodatkowo produkt ten posiada istotną wadę – nie ulega degradacji po użytkowaniu. Warto 
zaznaczyć, że nawet rozdrobniona wełna poużytkowa to w dalszym ciągu włókna bazaltowe lub szklane, 
które, łamiąc się, powodują i będą powodować zapylenie powietrza przez wiele lat. [Tarkowski i in. 
2001]. Problemem okazała się również niestabilność wymiarowa wełny (opadanie w modułach), przez 
co tworzyły się mostki termiczne oraz z uwagi na to, że sauny w większości przypadków muszą 
funkcjonować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności w przestrzeniach konstrukcji sauny 
(modułach saunowych oraz na ścianach zewnętrznych) wełna po nasiąknięciu wilgocią nie tylko opada, 
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ale jest również doskonałym środowiskiem do powstawania grzybów i pleśni. Po analizie materiałów 
naukowych dotyczących wełny mineralnej [Szadkowska-Stańczyk, Stroszejn-Mrowca 2002, Tarkowski 
2001] zaczęto intensywnie poszukiwać materiału, który miałby podobny współczynnik przenikania 
ciepła do wełny mineralnej. W materiałach prasowych m. in. dr inż. Krzysztofa Pawłowskiego 
traktujących o innowacyjnych rozwiązaniach materiałów termoizolacyjnych, jedynym ekologicznym i 
naturalnym materiałem, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno użytkowników saun jak i 
ekip montażowych, spełniającym wszystkie oczekiwania, wskazywano korek ekspandowany, który jest 
łatwy i szybki w montażu, w 100% naturalny, ekologiczny i zrównoważony, praktycznie o 
nieograniczonej trwałości, o niezmiennych parametrach technicznych w czasie, doskonale stabilny 
wymiarowo przez wiele lat, nie wytwarza żadnych toksycznych gazów podczas pożaru, jest odporny na 
działanie środków chemicznych, owadów i gryzoni i dodatkowo w 100% podlega recyklingowi. 
Zespół Badawczo – Rozwojowy AS Produkt podjął decyzję o przeprowadzeniu badań nad możliwością 
wykorzystania korka w modułach saunowych. Jednocześnie dokonując analizy rynkowej podjęto decyzję 
w zakresie stworzenia nowego programu saunowego i brandu, który odpowiadałby potrzebom 
rynkowym w zakresie dostawy ekologicznych produktów saunowych z wielką szansą ekspansji i rozwoju 
firmy na rynku europejskim. Z uwagi na fakt, że firma AS Produkt do tej pory nie posiadała możliwości 
produkcji dla klienta indywidualnego saun na szeroką skalę, a wyłącznie niewielką przestrzeń do 
produkcji stolarskiej, niezbędne jest stworzenie zakładu produkcyjno-magazynowego wraz z 
nowoczesnym wyposażeniem w maszyny i urządzenia, umożliwiającego innowacyjne zastosowanie do 
produkcji obróbki materiałów drewnopochodnych. Od stycznia 2019 roku trwały prace badawczo- 
rozwojowe w zidentyfikowanym obszarze. W produkcie będącym przedmiotem komercjalizacji 
uzyskanych wyników prac B+R zamiast wełny mineralnej, która ma zapewnić izolację termiczną 
zastosowany zostanie korek ekspandowany, gdzie szczególnie ważny jest sposób jego pozyskiwania, 
który pozwala pozostać w zgodzie z zasadami ekologii 
Wiele konwencjonalnych produktów izolacyjnych dostępnych na rynku ma poważne skutki dla 
środowiska. Szukając najnowszych, najciekawszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska izolacyjnych 
materiałów budowlanych firma AS Produkt zainteresowała się płytami z korka ekspandowanego. Od 
dawna w budownictwie używane są maty korkowe jako podkłady podłogowe lub ścienne służące izolacji 
termicznej czy wyciszaniu pomieszczeń. Materiały te są wytwarzane z korka resztkowego, który 
pozostaje po wybiciu korka do wina, na który zużywa się tylko 25-30% kory. Granulki kory są 
poddawane działaniu wysokiej temperatury, co rozszerza je i aktywuje naturalne spoiwo w korku – 
suberynę – która łączy ze sobą cząstki. Gotowy produkt zachowuje właściwości naturalnego korka, a 
dodatkowo może być wytwarzany w dowolnym formacie bez używania dodatków syntetycznych. 
Materiał jest w 100% naturalny, szybko odnawialny, trwały, ale ostatecznie ulegający biodegradacji, 
wytwarzany w ramach zrównoważonych prac leśnych z produktów ubocznych z przemysłu korkowego. 
Trudno sobie wyobrazić bardziej ekologiczny materiał budowlany Przygotowanie założeń dotyczących 
rodzaju urządzeń w liniitechnologicznej dla wdrożenia produkcji saun z izolacją termiczną z korka 
ekspandowanego 
 
Sauny posiadają konstrukcję szkieletową, która wykonana jest z drewna drzew liściastych. Płyty korka są 

ściśle układane wzdłuż pionowych i poziomych elementów konstrukcji (pasowanie z dociskiem). Dzięki 

temu korek i pozostałe elementy konstrukcyjne sauny nie muszą być klejone. Zastosowanie tego 

rozwiązania wymaga urządzeń bardzo dobrej klasy do cięcia/ przycinania zarówno elementów 

konstrukcyjnych jak i samego korka. Pomiędzy ramiaki układa się płyty korkowe, które mają wymiar 

500x1000mm i grubość 50 mm. Od strony wnętrza sauna posiada następujące warstwy: boazeria 

drewniana lub sklejka; korek grubości 50mm; ramiaki 60x40mm, płyta OSB/sklejka/boazeria - w 

zależności czy ma przylegać sauna bezpośrednio do ściany, wolnostojąca, ustalane z klientem 

indywidualnie. Do uzyskania wysokiej precyzji budowy/ cięcia elementów wykorzystywanych do 

budowy sauny wykorzystywane są specjalistyczne narzędzia sterowane za pomocą oprogramowania 

komputerowego: pilarki wielkoformatowe do cięcia wzdłużnego/ poprzecznego płyt korka oraz płyt OSB 

lub sklejki; frezarki – ploter CNC – urządzenie sterowane numerycznie służące do dokładnego 
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przycinania elementów korka, zarówno elementów foremnych jak i niestandardowych kształtów. Dzięki 

dużym obrotom wrzecion eliminowane są „wyrwania” oraz rozwarstwienia korka ekspandowanego. 

Oprócz wyżej wymienionych narzędzi do linii technologicznej należy zaliczyć: formatyzerko czopiarkę; 

okleiniarkę wąskich płaszczyzn z posuwem; szlifierkę szerokotaśmową z automatycznym posuwem; 

szlifierkę taśmowo tarczową; frezarkę dolnowrzecionową; system odpylania i odwiórowywania linii 

produkcyjnej; pilarkę taśmową, centrum obróbcze. 

Produktem będącym rezultatem projektu będzie sauna z izolacją termiczną z korka ekspandowanego.  

Zastosowanie w saunach materiału izolacyjnego z wełny mineralnej, która stwarza wiele problemów w 
montażu, eksploatacji, jaki i jako odpad 
poużytkowy, na korek ekspandowany, nastąpi bez pogorszenia przewodności cieplnej. Korek jest 
łatwiejszy w obróbce, nie zmienia swoich właściwości z czasem, a także, jako produkt całkowicie 
naturalny, nie stwarza problemów z utylizacją a nawet może być wielokrotnie używany. 

Wiele konwencjonalnych produktów izolacyjnych dostępnych na rynku ma poważne skutki dla 
środowiska. Szukając najnowszych, najciekawszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska izolacyjnych 
materiałów budowlanych firma AS Produkt zainteresowała się płytami z korka ekspandowanego. Od 
dawna w budownictwie używane są maty korkowe jako podkłady podłogowe lub ścienne służące izolacji 
termicznej czy wyciszaniu pomieszczeń. Materiały te są wytwarzane z korka resztkowego, który 
pozostaje po wybiciu korka do wina, na który zużywa się tylko 25-30% kory. Granulki kory są 
poddawane działaniu wysokiej temperatury, co rozszerza je i aktywuje naturalne spoiwo w korku – 
suberynę – która łączy ze sobą cząstki. Gotowy produkt zachowuje właściwości naturalnego korka, a 
dodatkowo może być wytwarzany w dowolnym formacie bez używania dodatków syntetycznych. 
Materiał jest w 100% naturalny, szybko odnawialny, trwały, ale ostatecznie ulegający biodegradacji, 
wytwarzany w ramach zrównoważonych prac leśnych z produktów ubocznych z przemysłu korkowego. 
Trudno sobie wyobrazić bardziej ekologiczny materiał budowlany 
 
SPIS OBRABIAREK I MASZYN: 
Pilarka formatowa do cięcia wzdłużnego i poprzecznego płyt drewnopochodnych 
Pilarka formatowa posłuży zarówno do wzdłużnego, jak i poprzecznego formowania dużych płyt korka 
oraz płyt OSB lub sklejki na mniejsze elementy. Jest to obróbka wstępna polegająca na rozkroju dużych 
formatów handlowych na mniejsze elementy. Pozyskane elementy posiadają naddatki obróbcze 
potrzebne w dalszym procesie produkcji. Planowane minimalne parametry techniczne: średnica piły / 
średnica otworu: 350 / 30 mm; zakres przechyłu ostrza piły: 0 - 45°; prędkość obrotowa: 2800 / 4000 / 
4800 obr./min; średnica piły podcinaka / średnica otworu: 120 / 20 mm; prędkość piły podcinaka: 7500 
obr./min; wymiary stołu: 945 x 720 mm (=/-50mm); stół formatowy: 3200 x 420 mm (+/-100mm); 
szerokość cięcia przy prowadnicy: 1200 mm; cięcie poprzeczne przy prowadnicy do cięcia poprzecznego: 
3200 mm (+/200mm); średnica króćca ssącego pod stołem: Ø100 mm; średnica króćca ssącego w 
osłonie tarczy: Ø80 mm; moc silnika głównego: min 3,5 kW; moc silnika podcinaka: min 0,8 kW.  
 
Formatyzerko-czopiarka 
Formatyzerko-czopiarka służy do precyzyjnego formowania i czopowania elementów ramiakowch, 
stanowiących podstawowy element konstrukcyjny modułu saunowego. Dzięki tej obrabiarce pola 
przestrzeni w modułach saunowych uzyskują badzo dokładne wymiary (z dokładnością 0,05 mm), które 
wypełniane są korkiem ekspandowanym i dzięki temu unika się mostków termicznych. Ponadto czopy 
połączeń kątowych tych elementów są na tyle precyzyjne i mocne, że nie wymaga to stosowania klejów, 
które w wysokich temperaturach wydzielają związki chemiczne. Planowane minimalne parametry 
techniczne: - dot. obrabianych elementów: min. szerokość: 100 mm; max. szerokość: 600 mm; min. 
długość: 500 mm; max. długość: 2500 mm; min. grubość: 10 mm; max. grubość: 75 mm; max. naddatek 
na obróbkę: 19 mm; 
- dot. parametrów maszyny: max. średnica głównej piły formatującej (z szarpakami): Ø 300 mm' 
max. średnica piły podcinającej: Ø 200 mm; max. średnica piły w agregacie frezarskim: Ø 250 mm; max. 
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średnica piły zacinania dodatkowego: Ø 300 mm; zakres prędkości posuwu (bezstopniowa): 6 – 16 
m/min; prędkość obrotowa głównej piły formatującej: ~5000 obr/min; prędkość obrotowa piły w 
agregacie frezarskim, piły podcinającej i piły zacinania dodatkowego (z możliwością płynnej regulacji): ~ 
4500 /5700 obr/min; 

- dot. mocy znamionowych: silnik głównej piły formatującej: 11 kW; silnik piły podcinającej: 3 kW; 
silnik piły w agregacie frezarskim: 7,5 kW; silnik piły zacinania dodatkowego: 7,5 kW; silnik posuwu: 3 
kW; 

zapotrzebowanie mocy: ~33 kW; 

- wybrane pozostałe: znamionowy prąd obciążenia: A~70; napięcie zasilania: VAC 3×400 +/- 10%, 
50 Hz; napięcie sterowania: 24 VDC; zapotrzebowanie powietrza instalacji odciągowej (natężenie 

przepływu): 3820 m3/h; prędkość powietrza w instalacji odciągowej: 22 m/s; średnica króćców 
odciągowych: 2xØ80 / 2xØ 120/ 1xØ 140 mm.  

Frezarka - ploter CNC dużych rozmiarów 

Frezarka - ploter to urządzenie sterowane numerycznie, służy do dokładnego przycinania elementów 
korka, zarówno elementów foremnych, jak i niestandardowych kształtów. Dzięki dużym obrotom 
wrzecion unikamy wyrwań oraz rozwarstwień korka ekspandowanego. Ponadto obrabiarka tej klasy 
znacznie obniża koszty produkcji i edukuje błędy produkcyjne podnosząc tym samym jakość 
wytwarzanych elementów. Dzięki zastosowaniu tej maszyny zmniejszany jest odpad produkcyjny. 
Planowane minimalne parametry techniczne: wrzeciono: 3,5kW / 18000 obr./min.; obszar roboczy: 
1300x2500 mm; max. wysokość wrzeciona: 200 mm; sterowanie: DSP (Digital Signal Processing) cyfrowe 
przetwarzanie sygnałów, kontroler DSP maszyny powinien posiadać własny procesor oraz pamięć 
operacyjną, sterownik zapewniający płynną pracę urządzenia oraz dokładność przy obróbce, pamięć 
wbudowana w kontroler, która pozwoli na prace maszyny bez konieczności każdorazowego ładowania 
programu; rozdzielczość programowa: 0,001 mm; oprogramowanie: obrabiarka powinna obsługiwać 
oprogramowanie ARTCAM PRO w najnowszej wersji, posiadać oprogramowanie UCANCAM V11 
CAD/CAM CNC w polskiej wersji ponadto oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie i łatwe 
projektowanie elementów, które następnie program konwertuje na tzw. G-code; zasilanie: 400V; waga: 
1080 kg (+/-100kg); wymiary maszyny: 2000x3100x2200mm (+/-100mm); wysokość stołu: 670 - 730 
mm; pompa podciśnieniowa: 7,5 kW; podciśnienie: 440 mbar; prowadnice: liniowe; napędy osi: 
wymagane serwonapędy hybrydowe. 

Okleiniarka wąskich płaszczyzn z posuwem 
Bardzo często w nowoczesnych saunach zamiast tradycyjnej boazerii saunowej stosuje się okładziny ze 

specjalnej sklejki. Sklejka jest produktem drewnopochodnym klejonym warstwowo z obłogów. Wąskie 

płaszczyzny sklejki po obróbce skrawaniem muszą być wykończone taką samą okleiną, jak powierzchnie 

szerokie, głównie ze względów estetycznych, ale także ze względu na zamykanie porów drewna, które w 

tym kierunku włókien są najbardziej higroskopijne. Planowane minimalne parametry techniczne: 

długość płyty: minimalnie 120 mm; szerokość płyty: minimalnie 80 mm; grubość płyty: 10-50 mm; 

obroty frezu: 12000 obr/min; grubość obrzeża: 0,4-3 mm; prędkość posuwu: do 10m/min; ciśnienie 

pracy: 6 bar; moc silnika pracy ciągłej: 5,8 kw; napięcie: 400 V 50 Hz; waga: 590 kg. Ponadto okleiniarka 

powinna posiadać podgrzewanie płyty, naniesienie kleju na krawędź płyty, automatyczne podanie 

obrzeża, przyklejenie obrzeża, obcięcie początku i końca obrzeża na równo z płytą piłkami tarczowymi, 

sfrezowanie wzdłużne jego nadmiarów równo z płytą, zaokrąglenie pełne obrzeża o grubości od 0,4 do 3 

mm. 

Szlifierka szerokotaśmowa z automatycznym posuwem 
Szlifierka szerokotaśmowa nadaje elementom połysk i gładkość, likwiduje wszelkie drzazgi i zadziory. 
Obrabiarka ta nadaje również jednolitą grubość elementom w danej partii, gdyż korek ekspandowany 
występujący w postaci handlowej może różnić się do 1mm. Planowane minimalne parametry 
techniczne: maksymalna szerokość robocza: 1000 mm; min./maks. wysokość przepustowości: 3-100 
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mm; minimalna długość detalu: 450 mm; wymiary taśm szlifierskich: 1020 x 2200 mm; zmienna 
prędkość posuwu: 6-30 m/min; moc silnika posuwu: 1,5 kw; moc silnika regulacji wysokości: 0,37 kw; 
moc silnika wałka czyszczącego: 0,37 kw; ciśnienie robocze: 0,55 mpa; pojemność zasysania powietrza: 
5000 m3/h; średnica króćca ssącego szczotki czyszczącej: ø120 mm; średnica króćca ssącego agregatów: 
4 x ø100 mm; waga: 2000 kg; wymiary (d x sz x w): 1800 x 1800 x 2300 mm; - pierwszy element 
szlifujący; moc silnika: 7,5 kw; zmienna prędkość taśmy szlifierskiej: 3-8 m/s; stalowy, ryflowany walec 
kontaktowy: ø 160 
mm; 

- drugi element szlifujący: moc silnika: 2,2 kw; zmienna prędkość wałka szlifującego: 3-8 m/s; stalowy 

walec powleczony gąbką szlifierkską: ø 160 mm. 

 
Szlifierka taśmowo-tarczowa 
Szlifierka taśmowo-tarczowa to urządzenie do obróbki elementów krzywoliniowych, okrągłych i 
półokrągłych, takich jak zagłówki, abażury itp. Planowane minimalne parametry techniczne: rozmiar 
taśmy: 1220x150 mm; rozmiar tarczy: 225 mm; rozmiar stołu roboczego: 310x190 mm; max. długość 
szlifowania: 590 mm; średnica króćca odsysającego: 60 mm; szlifowanie pod kątem: 0º -45º; obroty 
taśmy: 330 m/min; obroty tarczy: 1400 m/min; moc silnika: 550 W. 
 
Frezarka dolnowrzecionowa 
Frezarka dolnowrzecionowa posłuży w produkcji do profilowania i czopowania elementów 
indywidualnych. Planowane minimalne parametry techniczne: rozmiar stołu: 1100 x 820 mm; wymiar 
stołu przesuwnego: 1100 x 260 mm; grubość stołu: 105 mm; przechył wrzeciona: 0 do 45°; długość 
wrzeciona: 100 mm; wysokość podnoszenia wrzeciona: 175 mm; średnica wrzeciona: 30 mm; obroty 
wrzeciona: 3000, 4000, 6000, 9000, 10000 obr/min; moc silnika pracy ciągłej s1: 4 kw; zasilanie: 400 v; 
waga: 490 kg. Ponadto frezarka powinna być wyposażona w uchylne wrzeciono, łatwą regulację 
obrotów, łatwą wymianę narzędzi frezujących, blokadę wrzeciona oraz silnik wyposażony w „miękki 
start”.  

System odpylania i odwiórowywania linii produkcyjnej Podczas obróbki skrawaniem drewna powstaje 
odpad drzewny w postaci pyłu drzewnego, trocin i wiórów, który należy usuwać już na samym 
stanowisku obróbczym, stąd system odpylania i odwiórowywania jest niezbędny i bez niego w obecnych 
czasach nie może powstać żaden zakład produkcji drzewnej. Regulują to osobne przepisy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz PPOŻ. System odpylania powinien mieć na celu zapewnienie stałych 
parametrów podczas pracy oraz monitorowanie poprawności działania pochłaniacza. Odciąg 
przeznaczony będzie do suchych trocin, wiór i pyłu. Układ powinien być hermetyczny i być przeznaczony 
do pracy na zewnątrz. Wentylator powinien być przystosowany do pracy w systemie nadciśnieniowym, 
jak również w systemie podciśnieniowym. Konstrukcja powinna być wygłuszona i przyczyniać się do 
cichej i wydajnej pracy, dodatkowo minimalizując pobór energii elektrycznej. System odpylania 
powinien mieć modułową konstrukcję pozwalającą na dowolną konfigurację odciągu. Konieczny jest 
system odzysku ciepłego powietrza. Planowane minimalne parametry techniczne: wydajność odsysania: 
28000 m3/h; prędkość zasysania: 28 m/s; materiał filtra: poliester, 5 mikronów; liczba filtrów: min. 45; 
liczba worków: min. 12; wymiary (dł x sz x w): 5000x1940x3510 mm.  

Pilarka taśmowa 
Pilarka taśmowa to obróbka wstępna elementów krzywoliniowych, na obrabiarce tej pozyskuje się 

elementy krzywoliniowe do indywidualnej produkcji i zleceń specjalnych. Planowane minimalne 

parametry techniczne: średnica kół: 480 mm; maksymalna wysokość cięcia: 280 mm; maksymalna 

szerokość cięcia: 465 mm; szerokość taśmy: 6 do 20 mm; długość taśmy: 3605 mm; prędkość taśmy: 7 

do 14 m/s; ustawienie stołu roboczego pod kątek: od -10 do +45[°]; wymiary stołu roboczego (dł. x 

szer.): 630 x 480 mm; wymiary (dł. x szer. x wys.): 830 x 550 x 2070 mm; moc silnika: s1-2,2kW s6-

3,1kW. 
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Regały wysokiego składowania 
Regały wysokiego składowania pozwolą na zmniejszenie planowanej powierzchni magazynowej 
budynku na cele projektu o połowę, tj. z ponad 400 m.kw. do 212 m.kw., co stanowi działanie 
racjonalne pod względem ekonomicznym dla ogółu wydatków w ramach projektu. Regały powinny 
umożliwiać składowanie zarówno paczek paletowych jak i pakietów płyt drewnopochodnych. Nasze 
regały ułatwiają magazynowanie towarów o różnych rozmiarach i kształtach. Regały wysokiego 
składowania muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i stabilności. Planowane minimalne parametry 
techniczne: wysokość: 3000 
mm, głębokość: 1000 mm, długość belki nośnej (jednego modułu): 2500 mm x 8 modułów, nośność 
palety: 1000 kg x 6 palet x 8 modułów, nośność płyt drewnopochodnych: 2000 kg (0,5x1,25x2,5m) x 3 
pakiety x 8 modułów, materiał: Stal, ilość palet/sekcja (regał podstawowy) – moduł: 6 palet lub 3 
pakiety płytowe x 8 sekcji – modułów. 
 

Wózek widłowy 

Wózek widłowy posłuży do rozładunku dostaw handlowych (korek, płyty, elementy drewna litego itp.), 
które dostarczane są w dużych pakietach paletowych, a ich masa znacznie przekracza 1000 kg. Wózek 
widłowy potrzebny będzie do transportu wewnętrznego na produkcji (dostawa towaru do stanowiska 
obróbczego), przemieszczania towaru między stanowiskami oraz załadunku produktu gotowego. 
Planowane minimalne parametry techniczne: udźwig nominalny przy środku ciężkości 500 mm 2000 - 
3500 kg; wysokość podnoszenia 3360 - 4500 mm; wysokość złożonego masztu 2230 - 2600 mm; wolny 
skok wideł 140 mm; kąt odchylenia masztu od kabiny / na kabinę 5o / 5o; prędkość jazdy wózka z / bez 
ładunku (minimum) 12 / 12,5 km/h; prędkość podnoszenia wideł z / bez ładunku: (minimum) 0.30 / 0.51 
m/s; prędkość opuszczania wideł z / bez ładunku: (minimum) 0.50 / 0.46 m/s; promień skrętu 1300 do 
2000 mm; szerokość korytarza roboczego z paletą 1200x800 pobraną wzdłuż 3176 mm; WYPOSAŻENIE: 
klasyczne dźwignie rozdzielacza hydraulicznego, 3 sekcje rozdzielacza, przesuw boczny wideł, koła 
pełne, antypoślizgowa mata pod nogami, fotel w pełni amortyzowany, pas bezpieczeństwa, regulowana 
kolumna kierownicy, gałka na kierownicy, kierowanie ze wspomaganiem, oświetlenie LED: 
hamowania, dwa przednie robocze i tylne, cofania, sygnał cofania, sygnał błyskowy „kogut”.  

Centrum obróbcze 

Centrum obróbcze sterowane jest numerycznie, jego praca oparta jest na programie komputerowym, 
dlatego precyzja i dokładność obróbki pozwala na pozyskanie elementów wysokiej jakości. Ponadto 
urządzenie to pracuje wielofunkcyjnie i przestrzennie, dzięki temu zamiast kilku różnych obrabiarek 
mamy urządzenie wielofunkcyjne (formowania, frezowanie, wiercenie), co znacznie obniża koszty 
produkcji. Centrum CNC powinno być wyposażone w 4 osie, mieć masywny korpus, hermetyczną 
komorę zapewniającą bezpieczeństwo oraz czystość na miejscu pracy. Stół roboczy maszyny powinien 
być o powierzchni hartowanej i przyjmować obrabiane elementy bez obciążania mechanicznych 
elementów konstrukcji. Planowane minimalne parametry techniczne: wymiary stołu: 800x260 mm, 
końcówka wrzeciona: bt30, przesuw osi x: 450 mm, przesuw osi y: 320 mm, przesuw osi z: 420 mm, 
odległość końcówki wrzeciona od powierzchni stołu: 90-470 mm, szybkie przesuwy: 10/10/8 m/min, 
moment serwonapędu osi x/y/z: 6/6/7,7 nm, dokładność pozycjonowania: ±0,02 mm, dokładność 
powtarzalności pozycjonowania: ±0,01 mm, max. prędkość wrzeciona: 
8000 obr/min, moc silnika: 3,7 kw, waga: 2100 kg, wymiary: 2100x1800x2200 mm. 
 

11.  INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, 
 
ZATRUDNIENIE I WYMOGI BHP 
Projektowany budynek będzie zakładem pracy. Przewiduje się zatrudnienie 6 osób, głównie 
mężczyzn. Pracownicy korzystać będą z projektowanych ogólnodostępnych sanitariatów, szatni 
z zapleczem sanitarnym, oraz pokoju socjalnego, znajdujących się w parterze budynku w części 
socjalnej dla pracowników. 
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Odległość od stałego miejsca pracy jest mniejsza niż 75m. 
Projekt zakłada odpowiednie ilości przyborów sanitarnych dla pracowników oraz wyposażenie 
zgodnie z przepisami szczególnymi w tym BHP. 
 
Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
Budynek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest dostępny dla 
osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich poprzez: 

-  dostęp do wejścia głównego z parkingu dla osób niepełnosprawnych, 
-  na parterze budynku zaprojektowano sanitariat przystosowany dla korzystania przez osoby 

niepełnosprawne o odpowiednich gabarytach i wyposażone w armaturę i urządzenia dla w/w osób. 
- zaprojektowano dwa stanowiska postojowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
 
ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODN. ŹRÓDEŁ ENERGII, 
W projekcie nie przewidziano innych instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poza 
zastosowaniem niskoemisyjnego źródła ciepła w postaci kotłowni gazowej.  
 

   OBSZAR ODDZIAŁYWANIA I OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH,  

Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich, nie uniemożliwia dostępu do drogi publicznej. 
Projektowany budynek jak również sposób zagospodarowania działki a także infrastruktura 
towarzysząca zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, 
zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na planowaną eksploatację nie będą 
wywierały negatywnego wpływu na obiekty sąsiednie oraz przyległe działki. Budynek nie będzie 
zacieniał okien sąsiednich budynków w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Z terenu działki 
nie będą odprowadzane wody opadowe na inne posesje poprzez zachowanie naturalnego kierunku 
nachylenia terenu (istniejące).  
Z budynku nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, 
promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne i hałasy. 
 
Obszar oddziaływania pokrywa się z terenem zakresu inwestycji i nie wychodzi poza granice działki nr 
79/5. Obszar oddziaływania określono na podstawie §13.1, §60 oraz §40 i § 271 oraz zgodnie z 
przepisami szczególnymi zawartymi w § 272 i § 273 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie wykracza poza granice opracowania (terenu 
objętego wnioskiem). 
 
Wyłączenie z produkcji rolnej - Z uwagi na lokalizację inwestycji - przedmiotowa nieruchomość nie 
wymaga wyłączenia z produkcji rolniczej. 
 
Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury - Projektowane rozwiązanie nie będzie 
powodowało niekorzystnego oddziaływania w zakresie ochrony krajobrazu. Budynek został 
zaprojektowany w sposób nawiązujący do zabudowy otoczenia i harmonijnie wkomponowany w 
istniejącą zabudowę a poprzez skalę i wysokość oraz kolorystykę dobrze będzie wpisany w 
sąsiedztwo.  
 
Odpady stałe - Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania uciążliwych odpadów stałych 
poza odpadami o charakterze gospodarczo – komunalnym. 
Przewiduje się zagospodarowanie odpadów w istniejącej wiacie śmietnika stanowiącej zadaszone 
miejsce na pojemniki. 
Wszelkie odpady stałe powstałe podczas użytkowania obiektu jak również budowlane powstałe w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w ustawie o odpadach. Odpady gromadzące się w osadnikach wpustów oraz w studniach 
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deszczowych będą usuwane z tych urządzeń przez użytkownika oraz będą wywożone do utylizacji.  
 
UWAGI KOŃCOWE,           
Niniejszy projekt budowlany stanowi podstawę do realizacji projektu wykonawczego i uzyskania 
pozwolenia na budowę. Podstawą realizacji inwestycji są wszystkie opracowania projektów 
wykonawczych i budowlanych, części zarówno rysunkowe jak i opisowe. 
Prawa autorskie majątkowe do projektu autorzy przekazują Zamawiającemu wraz z dokumentacją 
przekazując je w momencie otrzymania wynagrodzenia za przedmiot umowy na rzecz Inwestora.  
Projekt budowlany jest chroniony autorskim prawem osobistym o charakterze niezbywalnym, 
nieograniczonym w czasie, odpowiadające za: prawo do autorstwa, do oznaczenia utworu swoim 
nazwiskiem, udostępniania go anonimowo, prawo do nienaruszalności treści i formy oraz jego 
rzetelnego wykorzystania, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, do 
nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, zakaz przypisywania sobie przez jakiekolwiek inne osoby 
niż twórca autorstwa. Nabywca autorskich praw majątkowych nie może bez zgody autora czynić 
jakichkolwiek zmian w projekcie lub zlecać ich dokonania innej osobie. Projektant, oświadcza, że 
niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej a także zgodnie z umową i celem jakiemu ma służyć. 
 

 
Opracował: 
 
Projektant:     mgr inż. arch. Michał Otomański  
    upr. bud. nr 43/01/WŁ 
    w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. 
                                              

 


