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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku gminnego o6rodka zdrowia

1. Przedmiot inwestycji - przedmiotem

rozbudowa budynku gminnego o6rodka

dzialce oznaczonej nr ewid. 19/4' k.m. 1'

Zdrowej 3 w miejscowo5ci Wasna.

2. Inwestor

42-261 Starcza,

inwetycji jest Przebudowa i

zdrowia zlokalizowana jest na

obr. Wlasna Poto2onej PrzY ul.

3. Adres budowY

obr. Wlasna

- GMINASTARCZA

ul .  Gminna 4

- Wlasna, ul. Zdrowa 3, dz. Nr ewid. 19/4' k'm' 1,

4. Pneznaczen ie i program u2ytkowy budynku biurowo-uslugowego

Przedmiotowy budynek jest jest budynkiem 3-kondygnacyjnym Sklada sig z

istniej4cego budynku Gminnego oSrodka Zdrowia i projektowanej rozbudowy.

lstniejqcy budynek jest 3-kondygnacyjny, natomiast projektowana rozbudowa jest

tylko w poziomie Parteru.

Napiqt rze is tn ie jqcegobudynkuDoCELoWobedamie6c i iys iqdwa|oka|e

mieszkalne, kt6re beda stanowily niezalezna czqsb z osobnym wej6ciem z

zewnqlrz- NIE OBJETE NINIEJSZA DOKUMENTACJ{, Lokale bqdq

u2ytkowane przez lekarzy pracujqcych w przedmiotowej przychodni Stan na

dzien dzisie.iszy pietra: 1 mieszkanie oraz gabinety lekarskie z zapleczem

socjalnym. Docelowo bgda przeniesione do czq6ci objqtej niniejszym

opracowaniem i zastapione 1 lokalem mieszkalnym'

Wej5cie do istniejqcego poziomu piwnic bedzie mo2liwe z wydzielonej klatki

schodowej prowadzacej do czgSci mieszkalnei na istniejqcym pigtrze W

piwnicachbedamiei;ci lysiepomieszczeniakotiowniorazpomieszczenia
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piwniczne/gospodarcze - NIE OBJEYE-r'itrute.tSz4 oOKUMENTACJA.

Projekt zaklada dwa niezale2ne wej5cia do budynku w czg5ci rozbudowywane,

kt6re bedq obslugiwaly caty obiekt lacznie z czg6cia istniej4cq. lstniej4ce

wejScie nie bedzie wykorzystywane jako gl6wne.

Ze wzglgdu na znaczna r62nicg poziomow (1,67m) pomiedzy poziomem parteru

w czgSci istniejqcej a poziomem parteru w czg$ci rozbudowy zaklada sig budowq

schod6w wewngtrznych oraz monta2 dzwigu dla niepelnosprawnych

posiadajqcego wszystkie atesty i odpowiednie dopuszczenia do stosowania w

obiektach slu2by zdrowia.

Wszystkie gabinety posiadaja do6wietlenie Swiatlem dziennym.

W pracowni rehabilitacji odbywac sig bgda zabiegi masa2u oraz inne nie

powodujqce zabrudzenia ciala. Poradnia wyposazona w kabing ugul. Boks na

zabiegi Swiatlo i elektrolecznictwo wydzielony Sciank4 o wysokosci od poziomu

Dosadzki 2.20 m.

W gabinecie zabiegowym odbywa6 sig bedq wylqcznie zabiegi bez znieczulenia

ogolnego.

WysokoSd w czg6ci rozbudowy do sufitu podwieszanego 3,50 m we wszystkich

pomieszczeniach, w czq6ci istniejqcej wysokoS6 pomieszczen 2,70 m. Miejscowe

obni2enie sufitu w miejscu schod6w wewnetrznych lqczqcych poziom rozbudowy

i istniejqcy do 2,50 m.

Obiekt jest przystosowany dla obslugi os6b niepelnosprawnych: poziom 0,00

projektowanej rozbudowy 0,15 m nad poziomem terenu - pochylnia, miejsca w

strefie wej6ciowej dla w6zk6w inwalidzkich, sanitariaty og6lnodostepne, drzwi

wej5ciowe do poszczeg6lnych gabinet6w oraz diwig dla pokonania r6znicy

poziomow miqdzy projektowanq rozbudowq a istniej4cym budynkiem przychodni.

Podstawa: ROZPORZADZENIE MINISTRAZDROWIA z dnia 10 l istopada 2006

r. Dz.U.Nr 213, poz. 1568. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac pod

wzglgdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzqdzenia zakiadu opieki

zdrowotnei
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PORADNTA DZIECIECA

z rozdzieleniem czasowym przyjqd dzieci zdrowych i chorych, w tym:

- gabinet przygotowawczo-zabiegowy

- gabinet lekarski
- pom. porzqdkowe

- wiatrolap z miejscem na w6zki dziecigce

- wydzielone miejsce na okrycie wierzchnie

- sanitariat og6lnodostepny przystosowany dla os6b niepelnosprawnych

Recepcja do obslugi wszystkich poradni (mieszczqca sig w czgSci rozbudowy ze

6luzq przej6ciow4 migdzy poradniq rehabilitacji i poradniq dziecigcq w celu

zapobieg nigcia kontaktom os6b chorychi zd rowych z poszczeg6lnych porad ni.

PORADNIA REHABILITACJI
- wiatrolap z miejscem na w6zki inwalidzkie

- paradnia rehabilitacji - fizjoterapii z boksem zabieg6w Swiatlem i

elektrolecznictwo oraz szatniq dla pacjentow

- wydzielone miejsce na okrycie wierzchnie

- sanitariat og6lnodostgpny przystosowany dla os6b niepelnosprawnych

- pom. socjalne z archiwum oraz SluzE umywalkowo-fartuchowq i sanitariatem

- pom. na odpady specyficzne

PORADNIA OGOLNODOSTEPNA (dla dorostych)

- gabinet lekarski
- gabinet stomatologiczny (z wlasnq sterylizatorniq do sterylizacji materialow i

sprzQtu medycznego)
- gabinet zabiegowy



- gabinet ginekologiczny z kabinq higieny osobistej

- sterylizatornia
- pom. porz4dkowe

- wqzel sanitarnY og6lnodostePnY

- pom. na czYstE bielizn4

craR0slvv0 POWIATOWE

5. Wej6cie pacjent6w 
" " 
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Dwa niezale2ne wejScia do poszczeg6lnych poradni' W holach wej5ciowych

(wiatrotapach) zostaly zlokalizaowane miejsca na w6zki dzieciqce (poradnia

dziecigca) i dla os6b niepelnosprawnych' Z wiatrolap6w wejScie do komunikacji

og6lnych w kt6rych znajdujq sie miejsca dla oczekujqcych na zabiegi' wydzielone

miejscanawierzchnieokrycie.Poradnierehabi| i tacjiorazdziecigcapotaczonesa

wsp6lnym pomieszczeniem recepcji uniemo2liwiajqcej kontaktom osob chorych i

zdrowych z poszczegolnych poradni Przej6cie miqdzy poszczegolnymi

poradniami (rehabilitacji oraz dzieciqca) mo2liwe jest tylko poprzez 5luzg'

6. Wejscie Personelu

Personel wchodzi z komunikacji og6lnej do pomieszczefi personelu poptzez

Sluzg z umywalkq . W pomies zczeniu socjalnym znajduja sie szafki ubraniowe na

odzieZ wlasnq i fartuchy. Po przebraniu personel udaje sig do gabinetow'

7. Sterylizacj a narzedzi i material6w

W czqsci istniej4cej projektuje sig pomieszczenie sterylizacji (1 8)' w kt6rym

przewidziano blat roboczy wg nastepujqcego porzqdku (czeSc rysunkowa-

technologia):

1. blat roboczy na material ska2ony

2. zlew jednokomorowy

3. blat roboczy na materiat czYstY

4. sterylizator
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5. blat roboczy na material sterytny ttT:::ti"tt"i*l:.'

Podobny schemat technologiczny zastosowano w podrgcznej sterylizatorni

gab!netu stomatologicznego jako dodatkowe wyposa2enie.

W sterylizatorni ,,og6lnej" zaprojektowano wentylacjg mechanicznq nawiewno-

wywiewnq - czg56: projekt wentylacji niniejszego opracowania.

Nie nale2y przechowywa6 materialu sterylnego w pomieszczeniu sterylizatorni.

8. Transport materialu brudnego

Wszystkie skazone materialy bgdq transponowane w zamknietych szczelnie

pojemnikach lub zabezpieczone ptzez pakowanie (worki foliowe) do spalarni

odpad6w poza teren przychodni przez firme uslugow4. Odpady bgda czasowo

przechowywane w chlodniach pomieszczenia na odpady medyczne, z

segregacjq , zgodnie z rozporzqdzeniem M.Z. (Dz. U. Nr 162, poz. 1153).

Brudna bielizna transportowana bedzie w zamknigtych szczelnie kontenerach do

pralni poza teren przychodni pzez firme uslugowq.

9. Wykof czenie pomieszczeri

Wszystkie pomieszczenia maja podlogi wykonane z material6w zmywalnych-

ptytki ceramiczne. Poiqczenia podi6g ze Scianami muszq byc szczelne i

umo2liwiajq mycie i dezynfekcjq. Sciany pomieszczei wymagajqcych czqstej

dezynfekcji (gabinety zabiegowe, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia

odpadow medycznych, sterylizatorn ia), wykoiczone zostaly plytkami

ceramicznymi do poziomu min. 2,00 m, Sciany povuy2ej ptytek r6wnie2 powinny

by6 zmywalne oraz umo2liwiac ich dezynfekcjg. W pozostalych pomieszczeniach

wykonano fartuchy z ptytek ceramicznych wokol umywalek i zlewozmywak6w na

wys. min. 1,60 m oraz szeroko66 min. 0,60 m poza obrys urzqdzenia. Cokoty

wykonac na wysokoS6 min. 0,08 m z wymaganiamijak dla podl6g. Sufity

podwieszane w pomieszczeniach gabinetow zabiegowych muszq byi szczelne i

gladkie. W czg5ci istniejqcej do przebudowy projektuje sie wymianq istniejqcej
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wykladziny PCV na ptytki ceramiczne alt. na now4wykladzinq PCV ze

spelnieniem wymog6w jw. Podtogi w pomieszczeniach gdzie bqdzie

zainstalowany sprzpt komputerowy winny posiadai nawierzchniq z wykladzin

podlogowych antystatycznycn.

l0.Wyposa2enie Pomieszczeri

W holach, poczekalniach zostaly przewidziane, wydzielone miejsca na okrycie

wierzchnie przychodzqcych do poszczeg6lnych poradni oraz siedziska dla

oczekujacych Pacjet6w.

Gabinety lekarskie, Sluzy oraz przedsionki pomieszczeri sanitarnych sq

wyposazone w umywalki z bateriami z wodq ciepla izimn4' dozowniki z mydlem

w ptynie, poiemniki na rqczniki iednorazowego u2ycia oraz pojemniki na zuzyle

rgczniki.Dodatkowonalezyprzewidzie6,wgabinetachzabiegowych'baterieoraz

dozowniki ze Srodkiem dezynfekujqcym, uruchamianie bez kontektu z dloniq

tl4eble powinny umoZliwiac ich mycie oraz dezynfekowanie'

Pomieszczenie socjalne personelu nalezy wyposa2y6 w umywalkq i zlew oraz

dozowniki z mydlem w ptynie, pojemniki na rqczniki jednorazowego u2ytku i

pojemniki na zuz\ie rqczniki. Ponadto pomieszczenia socjalne nalezy wyposa2yc

wst6|zkrzes|amidospozyvvaniaposiik6worazszafkiubraniowedwudzielnena

odzie2wlasnairobocza,wiloSciniemniejszejni2liczbazatrudnionychw

zakladzie os6b. W pomteszczeniu na odpady nalezy ustawic lodowke w celu

czasowego przecnowywania odpad6w. Grzejniki zamontowa6 min 0'10 m od

oosadzk imin.0, l0mod| icaScianywykor iczonej 'Grze jn ik iumozl iw ia jqce ich

mycie i utrzymanie w czYsto5ci.

Wkomunikac j iog6|nodostepnejpro jektu jes ieodbojn icewzdlu2Scian2cmod

Sciany.

t
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rozbudowY

Projekt zaklada przebudowe i rozbudowq budynku gminnego o6rodka zdrowia'

W przedmiotowym budynKu bqdq prowadzone uslugi gminnego osrodka zdrowia:

Przewiduje siq od 20 do 30 osob pracujqcych w przedmiotowym budynku '

Projektowana funkcja nie ma wplywu na oddziatywanie na Srodowisko'

Konstrukcja budYnku:

ROZBUDOWA- murowana

z dachem plaskim o kacle nachylenia 3% ze spadkami na zewnqtz budynku'

krytym pap4 termozgrzewalnq' odwodnienie zewnQtrzne'

Proiektowana rozbudowa parterowa niepodpiwniczona'

lstniejqcy budynek piQtrowy calkowicie podpiwniczony'

Wejscie gi6wne oraz wej6cia po6rednie do budynku od strony poiudniowel'

A. Dane metrykalne (dotyczy projektowanego zakresu: PARTER w czeSci

orzebudowY i rozbudowY)

POWIERZCHNIAZABUDOWY 
- 461'50m2

w tvm:

I

I

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ' 342'05M2

W tVM:

budynek istniej4cY

proj. rozbudowa

budynek istniej4cY

proj. rozbudowa

- 189,92m2

- 271,58 m2

- 132,19 m2

- 209,86 m2

l r



KUBATURA

wrym:

budYnek istniej4cY

pro.i. rozbudowa

- 3086,81 m3

- 1606,70 ml

-  1480,11 m3

STARO$ r rrr"r PO[r/iAlOWE
w czES f oc l-{o\^/lE

piwnica (pomieszczenia piwniczne nie objgte

I
1

23,78 m2

6,67 m2

15,82m2

12,88 m2

7,76 m2

8,95 m2

3,35 m2

8,20m2

2,76 m2

B. Zestawienie Pomieszczen

niniejszym opracowaniem) - 111'17 m2

parter (t4czna suma powierzchnii) - 342'05 m2

w tym:

PORADNIA DZIECIECA - 90'17 m2

0.1 - POCZEKALNIA

0.2- WIATROLAP Z M-CEM NAWOZKI INW'

0.3 - GABINET PRZYGOTOWAWCZO-ZABIEGOWY-

0.4 . GABINET LEKARSKI

0.5 _ WEZEI. SANITARNY OGOLNODOSTEPNY

0.6 - wEzEt- sANITARNY OGOLNoDOSTEPNY

0.7 - SLUZA

0.8 _ REJESTRACJA

0.9 - PoMIESZCZENIE PORZADKOWE



0.11 - POCZEKALNIA

O.12 .ARCHIWUM

0.13 - POM. SOCJALNE PERSONELU

0.14 - SLUZA

0.15-W.C PERSONELU

PORADNIA REHABILITACJI - ' I19,69 M2

O.1O - WIATROT-AP Z MIEJSCEM NA WOZKI INW, - 9,13 M2

- 22,14 m2

-  4 ,16  m2

-  18,69 m2

STARosl/v0 P0ry1.119wE - 3,34m2
w CZQSTOCHOIa/ lE

-  3 , 15  m2

1.1 . POCZEKALNIA

1.2 - GABINET LEKARSKI

1.3 - GABINET STOMATOLOGICZNY

1.4 - GABINET ZABIEGOWY

1.5 - GABINET GINEKOLOGICZNY

1.6 - KABINA HIGIENY OSOBISTEJ

1.7 - KOMUNIKACJA

1.8 - STERYLIZATORNIA

1.9-POM. PORZADKOWE

1.10 -WEZE|- SANITARNY OGOLNODOSTEPNY

1.1,1 - MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

I

0.16 - SZATNIA PACJENTOW PRAC. REHABILITACJI- 17,81 M2

0.17 -  SLUZA - 2,56 m2

0.18-GABINETREHABILITACJI  FIZJOTERAPII  -  32,14m2

0.19 - BOKS ZABIEGOW SWIATI-O I ELEKTROLECZNICTWA- 3'42m2

O.2O - POM. NA ODPADY SPECYFICZNE -  3 ,15  m2

PORADNfA OGOLNODOSTEPNA (dla doroslychl ' 132,19 m2

37,39 m2

12,35 m2

18,22 m2

17,89 m2

14,77 m2

3,36 m2

5,34 m2

9,37 m2

3,30 m2

6,85m2

3,35 m2

!



pietro | (pomieszczenia mieszkalne nie objgte

niniejszym opracowaniem) - 127,87 m2

5.  DANETECHNICZNE sTAt< ' ' ' - ' v  r - r ' ' v ' / iA lowE
w CZEST0Ct ' lOWlE

FUNDAMENTY -2CIbCIOWC. CZESC KONSTRUKCYJNA
|  . .
I nrnrejszego opracowanla.

SCtnruy FUNDAMENTOWE - 2elbetowe,alt. murowane z bloczk6w
I
I netonowych, CZESC KONSTRUKCYJNA niniejszego opracowania. Dla Scian

stykajqcych sig z ziemi4 zastosowad od zewnqtrz ocieplenie styropianem o gr.5

| .r.

a
f SCIANY ZEWNETRZNE -z pustaka ceramicznego typu ,,MAX" grubo6ci

- 29 cm, ocieplone weinq mineralnqo 9r.12 cm metodq lekkq mokrq l4cznie z
II wykonaniem zewngtrznej vvyprawy tynkarskiej na siatce z zastosowaniem tynk6w

^ akrylowych. Tynk akrylowy drobnoziarnisty kornik pionowy w kolorze biatym .ar Cze56 rvsunkowa.

I SCIANYWEWNETRZNE DztALoWE -scianki dzialowe gr. 12cm. zcegty

- dziurawki wewngtrzne Sciany no5ne gr. 25 cm murowane z cegly pelnej na
t- zaprawie cementowo-wapiennej. W sanitariatach projektuje siq Scianki lekkie do

. zabudowy spluczek, Scianka z podw6jnej ptyty G K. na pelnqwysoko5c
t pomreszczen.

I
STROPY - istniej4ce stropy - KLEINA projektowany strop

t 
-w czgsci rozbudowy, AKERMANA22 cm+3 cm nadbetonu. CZESC

KONSTRUKCYJNA niniejszego opracowania.

t

i l

tl

SUFITY - w cze6ci rozbudowy projektuje sie sufity

1 0
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podwieszane na wysokosci 3,50 m od poziomu posadzki. szczelne i gladkie.

NADPROzA/BELKI

opracowania.

PODCTAGI

opracowania.

SLUPY

rozbudowy, CZESC

SCHODY - wewnetrzne, 2elbetowe, CZESC
KONSTRUKCYJNA niniejszego opracowania. Schody pokryte ptytkami
ceramicznymi bezpiecznymi antypo6lizgowymi spelniajEcymi wymagania dla
obiekt6w slu2by zdrowia. Barierki na klatce schodowej ze stali nierdzewnej o
wys. min. 110 cm. posiadajqcymi niezbedne wymagania dal obiekt6w slu2bv
zdrowia.

DACH - plaski, o kqcie nachylenia 3%, konstrukcja
nosna strop AKERMAN - CZEsc KoNSTRUKCYJNA niniejszego opracowania.
Ocieplony piankq poliuretanowq min. gr.12 cm. Warstwa spadkowa
keramzytobeton gr. min. 3 cm. Pokrycie dachu papa termozgrzewarnq na
warstvvie papy podkladowej. Projektuje sie zewngtrzne odwodnienie dachu za
pomoca rur spustowych ocynkowanych malowanych w kolorze RAL 7024.

ZABEZPIECZENIE P.POZ.

PRZECIWPOZAROWEJ.

-  czqS6WARUNKIOCHRONY

- czESC KONSTRUKCYJNA, niniejszego

STAI,.- -' TUWIATOWE
w CZeSTOCHOWIE

- czqsc KoNSTRUKcyJNA, niniejszego

- 25x25, 29x29, 25x29 2elbetowe w czqsci
KONSTRUKCYJNA niniejszego opracowania.

TYNKI I OKLADZINY WEWNETMNE - pkt.8,

niniejszego opracowania oraz tynki gipsowe lub

Wykohczenie pomieszczeh,

ptyty G.K. BezpoSrednio na

11
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Sciang lub za pomoca rusztu wg wskazan producenta, w pomieszczeniach

narazonych na zawilgocenie zastoglgpQ pfiy,q{Be{ffid6gjzialanie witgoci
w  C Z E S T O C H O W T E

TYNKI I OKLADZTNY ZEWNETRZNE
- okladzina drewniana, deski modrzewiowe lub Swierkowe na

podkonstrukcji drewnianej odpowiednio zabezpieczone przed dzialaniem
zewnetrznych czyn nik6w meteorologicznych

- tynki silikatowe wykonane metodq mokrq w kolorze BlAt_yM wg
wytycznych producenta

PODLOGI I POSADZKI - pkt.8, Wy ko n c z e n i e p o m i e s z c z e h, ninielszego
opracowania, pl5rtki ceramiczne, otaz w pomieszczeniach wyposa2onych w
sprzet komputerowy zastosowa6 wykladzine antystatycznq dodatkowo
zabezpieczy e izolacjqprzeciwwilgociowq

IZOLACJE PRZECIWWODNE I TERMICZNE
- przeciwwodne: przegr6d poziomych na lawach fundamentowych 2x papa na

lepiku, posadzki na gruncie z wypustem ponad poziom terenu min. 0,30 m -

folia Pex2 pionowa izolaqa Scian fundamentowych wykonana z mas
bitu micznych lub dyspersji asfaltowo-g umowych np. abizol, dysperbit,

- izolacje termiczne styropian FS20 gr. 1 0 cm. na gruncie, gr. 12 cm. w

konstrukcji dachu z pianki poliuretanowej, ocieplenie Scian weina mineralna o
gr .  12 cm

STOLARKA - okienna z profili PCV, drzwiowa i okienna
zewngtrzna (wejScie do poradni dziecigcej i rehabilitacji) w oparciu o profile
aluminiowe malowana w kolorze RAL 7024 wykonana na zlecenie indywidualne
w oparciu o wymiary katalogowe, szklona wkladami termoizolacyjnymi Optifloay

Grey 8 mm ESG, VSG 6,4 mm lowe U = 1,1 V,,tm2K- ramka 16 mm.

t z
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Wszystkie drzwi zewngtrzne projektuje sig jako ewakuacyjne (wymiary na
rysunKu-rzut przyziemia). okna wyposa20ne w nawiewniki okienne.
Stolarka wewngtrzna - drzwi wewnetrzne: skrzydlo pelne (ptyta wi6rowa
otworowa), okucia w kolorze srebrnym, w pomteszceniach sanitarnych
dodatkowo drzwi wyposa2yc w nawiewniki. czgs6 rysunkowa _ zestawienie
stolarki' w czg.ciach stref wejsciowych pomieszcze nia 02 i 010 projektuje sig
przeszklenia w systemie fasadowym w kororze ML 7024 szkrona wkradami
termoizolacyjnymi Optifloay Grey g mm ESG, VSG 6,4 mm lowe U = 1,1 Wlm2K
- ramka 16 mm. Dodatkowo od wewnetrznej strony proJektuje sig barierki
zabezpiecz{ace pzed wejSciem w okno. Barierki _ h=1 ,1 0 m. Ze stali
nierdzewnej z podzialem pionowm.

PARAPETY _ zewnetrzne z blachy ocynKowanej w kolorze
ML 7 024 , wewnetrzne z ptytek ceramicznych lub worzywa pCV zmywalne
posiadaiEce sperniaiEce wymogi odpowiednie dra siu2by zdrowia.

ZADASZENTE NAD WEJSCIAM| _ ptyta zetbetowa, czEsc KoNSTRUKCYJNA
niniejszego opracowania.

OBROBKI BLACHARSKIE

obrobki blacharskie 6cianek attykowych , rynny, rury spustowe, obrobki komin6w
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5S mm. malowane w kolorze RAL 7 024

DYLATACJE - miedzy istniejqcym
prolektuje sig dylatacje min.2 cm.
opracowanta.

budynkiem a projektowanq rozbudowq
CZESC KoNSTRUKCYJNA niniejszego

DZWfG - ze wzgledu na znacznq r62nic9 poziom6w miedzy istniejacq a
projektowanq czesciq budynku otaz na do5c niewielkq ilo66 miejsca projektuje
sre zastosowanie dZwigu do transportu osob niepernosprawnych, urz4dzenie
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takie powinno spelniac wszystkie wymagania dra obiektu slu'by zdrowia oraz
wymagania pod wzglqdem bezpieczeristwa uzytkowanra.

INSTALACJE: z wykorzystaniem istniejqcych przylqczy i urzqdze(t:
. woda

o kanalizacja sanitarn3rOXg) r {rr; pOWlAl.OWE
. energia elektryCzna w CZES rocHOVJIE

. instalacja c.o.

. odprowadzenie w6d deszczowych
o instalacjatelefoniczna

o wentylacja

. odpady: _ istniejqce miejsce do czasowego
magazynowania odpad6w, do odpad6w niebezpiecznych w spos6b
zapewniajqcy ochrone Srodowiska gruntowo_wodnego przed
zanieczyszczeniami, WySpECJALTZOWANE pRZEDSTEBTORSTWO
UryLIZACYJNE

. o6wietlenie: - wewngtrzne i zewnetrzne OPRACOWANIE
BMNZOWE

UWAGA 1:

Sluza umywalkowo-fartuchowa (0.14) wyposa2enie z godnie z rozporzadzeniem
M.Z.  Dz.U.  Nr  2  1 3 po2.1568

UWAGA 2:

Wszystkie materialy wykoriczeniowe i instalacyjne oraz wyposa2enie winny
posiadac niezbedne atesty i sperniac wszystkie wymogi dra obiektow sfu2bv
zdrowia.

1 4



U

I

I

S|lr.tos1l!0 POW|AtoWE
w CZE: '  IOa;  H( lWlE

UWAGA 3:

Roboty budowrane i rzemiesrnicze wykona6 zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiqzujqcymi normami pod nadzorem osoby posiadajqce.l
odpowiednie kwarifikacje i przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowrane).
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada6 wymagane
atesty i odpowiada6 normom.

UWAGA4:

wszystkie proponowane materialy mogq by6 zastqpione zamiennikami pod
warunkiem, Ze ich wlaSciwoSci konstrukcyjne i jakoSciowe nie bgdq gorsze a co
najmiej takie same jak zaprojektowane w przedmiotowym opracowaniu
projektowym Ewentuarna zamiana material6w musi byc skonsurtowana r
zatwierdzona pzez projektant6w poszczeg6lnych czgsci projektu (bran2).
R6wniez pod wzgrgdem wizuarnym i estetycznym proponowane ewentualne
zamienniki musza by6 zatwierdzone przez pro1ektant6w (gl6wnie czgscr
architektonicznej) poniewa2 sq to elementy, kt6re w znacznym stopniu
przyczyniaiq sig do wizuarnej strony projektowanego obiektu i podnosza
dodatkowo jego walory estetyczne. Dotyczy gl6wnie etementow zewnetrznvch.

UWAGA 5:

ij JrOlllU.lJ 
.. modernizacyjny charakter budowy wszystkie wymiary sprawdzii

UWAGA 6:

5.o.l9jI.JrF *vstroiu wngtrz (sciany, sufity, podlogi) na poctstawie PRoJEKTUWNITRZ jako odrgbne opracowanre.

UWAGA 7:

Projekty przylqczy objgte odrgbnymi opracowaniami.

1 5
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I NFORMACJ A BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR - GMINA STARCZA

42-261 Starcza. ul. Gminna 4

I OBIEKT - pzebudowa irozbudowa budynku gminnego oSrodka
zorowta

I
LOKALIZACJA - Wasna, ul. Zdrowa 3, dz. nr ewid. 19/4, k.m. 1,

obr. Wlasna

I  UWAGIOGOLNE

Przewidywany okres realizacji - ok. 2 lata
I llosc jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownik6w: ok. 30 osob.

Roboty budowlane wymagajq stalego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor dostarczy:
1. przekazanie placu budowy

2. protokoly pomiar6w instalacji elektrycznej placu budowy
3. protokoty skutecznosci dzialania ochrony przeciwpo2arowej instalacji z
zastosowaniem wylqcznika r62nicowo _ prqdowego

4. orzeczenie elektryka zakladowego o dopuszczeniu instalacji do
eksploatacji

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano_monta2owe, rozbi6rkowe,
prace przy obsludze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego otaz na placach skladowych material6w budowlanycn na
terenie budowy) mo2e by6 zatrudniony wylqcznie pracownik, kt6ry:
5. posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy

6. uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej

1 6
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pracy

7. zostal przeszkolony w zakresie przepis6w i wymagan BHp, na danvm
stanowisku pracy

PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane prowadzone bgdq zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Budownictwa i przemysiu Material6w Budowlanych z dnia 2g marca 1972 r. W
sprawie bezpieczeristwa i higieny ptacy przy wykonywaniu rob6t budowlano_
montazowych i rozbi6rkowych (Dz.U.Nr 13, poz. g3)

W trakcie budowy:

8. plac budowy zostanie wydzielony z terenu zaklaou ogrodzeniem
tymczasowym i oznaczony tablicami informacyjnymi
9. zostanq wydzierone strefy bezpieczehstwa i teren skradowania material6w
budowlanych

10. pracownicy stanowiqcy obstugg sprzetu zmechanrzowanego,
pomocniczego i urzqdzeh zostanq przeszkoleni na stanowisku pracy i
wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej
11. roboty ziemne zostanq wykonane z rozkopem, mechanicznie przy
pomocy koparki i radowarki, szarunki drewniane wykonane na pracu budowy
12. roboty murowe i tynkarskie (praca na rusztowaniach) posiadajqcych
balustrady na wysoko6ci .1,15 m. ponad poziom pomostu, odbojnice wys. 15
cm przy pomostach, rusztowania osionigte od zewnatrz siatka
zabezpieczajqcq

13. roboty ciesielskie prowadzone przy u2yciusprzgtu sprawnego
14. roboty zbrojarskie prowadzone bgdq na wydzieronycn stanowiskach
15. roboty betonowe izelbetowe przy u2yciusprawnycn urzqdzeh,
podnoszenie material6w przy u2yciu sprzetu posiadalqcego Swiadectwa
dopuszczenia do pracy przez przeszkolonych pracownik6w

I
1 7
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16. roboty spawalnicze jak wyzef czEs I r 'cqowrE

17. pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysoko6ci posiada6 bgdq
aktualne badania dopuszczajqce do tego rodzaju pracy

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad obowiqzany jest

zaopatrzye go w odzie2 roboczq i ochronnq, zgodnie z obowiqzujEcymi w tym
zakresie przepisami. Pracownicy nara2eni na urazy mechaniczne, poraZenia
prAdem, upadki z wysoko3ci, oparzenia, zatrucia, wibracjg oraz inne
szkodliwe czynniki i zagro2enia zwiqzane z wykonywanq pracq, powinni byi
zaopatrzeni w sprzqt ochrony osobistej. Sprzqt ten winien posiada6 stosowne
atesty i certyfikaty.

Na budowie bgdzie urzqdzony punkt pienrvszej pomocy medycznej
obslugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownik6w.

Na budowie zostanie umieszczona informacyjna z Wkazem wa2nych
telefon6w takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Stra2 Po2arna, policja.

Na budowie zostanie wydzielone stanowisko ze sprzetem ochrony po2arowej

vr'yposa2one w gaSnice pianowq, proszkowq, tlumicg i koc ga6niczy.

Na terenie budowy zostanie wydzielone pomieszczenie socjalne dla
pracownik6w (szatnia, jadalnia, w-c z natryskiem) oraz pomieszczenie

admin istracyj ne zaplecza budowy.

mgr in2. orch.
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WARUNKI OCHRONY PRZECTWPO2ENOWC.I

l .POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZAR KONDYGNACJI
Obiektjed nokondygnacyjny czqsciowo podpiwniczony.
uuoyneK o powierzchni u2Vtkgw.ej ok. 469,g2 m, . (pirter w czgsci przebudowy
,o^r,11.ie:.i rozbudowy oraz pietro mieszkalne bez irwnrc.vv czescl ob1eteJ opracowaniem obejmuje powierzci.rniq 342,05 m2.

2.ODLEGIOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Budynek wolnostoiqcy zrokarizowany 

.n9nao im oo granic dziarki i w odreglosciponad 8m od innych obiektow - OuOynt<i mieszkalne jeonorodzinne.

3. PARAM ETRY pozARoWE WYSTEPUJACYCH S UBSTANCJ I PALNYCHW obiekcie nie bqdq wystgpowai subitanql atvvopatne.

4. pRZEW| DywANA Wt ELKOSC OBCTAZENTA OG N TOWEGO
Dla.obiekt6w zakrasyfikowanych do kategorii zagrozenia rudzi nie okresra sigwielkoSci.ggstoSci odciq2enia ogniowegol
vv oDreKcte.nie bedE wystepowaly pomieszczenia techniczne i magazynowe opowierzchni przekraczai4cq 200m2 i gqsto6ci obciq2enia ognioweioprzekraczalqcej 500 MJ/m .

5. KATEGORIA ZAGROZENA LUDZI.
Obiekt zaklasyfikowany zostal do kategorii zagrolenia tudzi ZL lll .

6,OCENA ZAGROZEN IA WYBUCHEM
W obiekcie nie bgdq wystgpowaly pomies zczenia zagrozone wybuchem.

T.PODZIAL NA STREFY POZAROWE

9!l*l_.1:1"* 
jednq strefg po2arowE o powierzchni mniejszej od .1000m,.

^onoygnacja prwnicy oddzierona jest od pozostalej czqSci budynku Scianami istropami o klasie odpornoSci ogniowej net OO. Wejscie Oo piwnicy ,.rtnift";"rt
lrzwjgmi o klasie odporno6ci ogniowel El 30.
Przej5cia instalacyjne o Sredniry powy2ej 40mm przecho dzqce przezelementy

fl!6"taa"" 
kondysnacjg piwnicy naiezy zabezpieciye oo ;dr""6"i;;;;i,

s.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWAELEMENTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotowy obiekt spelnia wymagania dla klasy ,,D,,odporno6ci po2arowejbudynku wymaganej dla budynk6w ZL lll jednoktndygnacylnych.
Poszczeg6lne elementy konstiukcji cnaratieryzuiq .ig n"rtqprlq"ymi klasamiodpornoSci ogniowej elementu:

'19
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Z pomieszczei zapewnione sE wyjScia na poziome drogi ewakuacyjneDlugosi pzejs6 ewakuacyjnych * pomieszcz-ni"Jn n," przeKracza 10m.SzerokoSci poziomvch ar6i ewaiuicy;ffi dffi; nre mniej ni214ocm.
[1]:Ir.:,:" uzyskina drusosc.oojsciJr dw;k;;;;J*s" przy jednym kierunkuoolscra wynosi 7m do drzwi wylSci6wych . br;t;i;.

3j:['_:H !"Jfi . 
ewakuacyj n e prowadzqce n^ r* nqt,b udyn ku pos iadajq

-1.0. URZADZEN tA pRZECtWpozAROWE
Wyposa2enie obiektu .r"11yi: 

!g9l; nlstgprlqce instatacje i urzqdzenia:- przeciwpo2arowy wylqcznik piadir,

nffi:il:T::*;.rj." 
na d rosach ewa kuacyj nych oswieilon ych wylqczn ie

P.ll?r-.!ir4,g-rl przeciwpo2arowych okreStony zostante w projektachoranzowych.

l l.WyposAZENtE w poDRECZNY spRzET GAsNtczy

fl !|] !' ffi Fil yil:fi :',f# ffiil:"",j#";;i.; ;i,i:: i siod ka g a s n i cze s o 2 ks
llosi i miejsca usytuowania sprzgtu narezy okresri6 w Instrukcji bezpieczeristwapozarowego, ktora nale2v opracowa6 przed oddaniem budynku do eksploatacji.stanowiska ze sprzgtem gasni"ryr oi"f-nlo-rliii'n""r"ry oznaKowac zgodnie z

.1.2..2AOp AT RZE N I E WO DN E DO ZEWN ETRZN E G O GASZE N tA
llIT:9.:.11".6 wody do z:y:_eli:lgso d.9.-.,3 .Ip"wnrala hydranty o 80zaoudowane na sieci wodociqgowej w uticach Zdroiej,.cmin#iii;rio�*"j
|};,ifi ;;l jrrrant powinien oy6zloxLlizow".v' *?i"g,"rcr nie wiskszej ni2 7 5m

13.DROGI POZAROWE
Dojazd po2arowy dla jednostek strazy pozarnej zapewnrony Jest jezdniq ulicy
Zdrowej.
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