
PROJEKT PRZEBUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO I PRZEBUDOWY Z CZĘŚCIOWĄ 

ROZBIÓRKĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO  

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PIASTOWSKA 1 W GŁUBCZYCACH  

Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora 

 Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna 

 Inwentaryzacja budynku  

 Prawo budowlane 

I. Opis do projektu zagospodarowania terenu 

 Przedmiot inwestycji 
1.1  Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy lokalu w parterze budynku i 

budynku gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 1 w Głubczycach 

1.2 Lokalizacja: 
Działka nr 455/4, obręb Głubczyce, jednostka ewidencyjna Głubczyce 

 

 Stan istniejący zagospodarowania terenu 
2.1  Teren inwestycji zlokalizowany jest w Głubczycach przy  ulicy Piastowskiej 1. Zabudowa 

terenu składa się z budynku mieszkalnego i gospodarczego ze wspólnym placem nie 
utwardzonym oraz terenem zielonymi z trawą. Budynek  posiada obecnie funkcję 
mieszkalno-usługową. 

2.2 Budynek przedmiotowy znajduje się po stronie zachodniej działki, od ul. Warszawskiej.  Bryła 
regularna na rzucie prostokąta  lekko trapezowa w wysuniętym skrzydłem gospodarczym w 
kierunku wschodnim, o wymiarach w rzucie 16,10m x 12,10m – bud. mieszkalny i 3,55m x 
10,85m – budynek gospodarczy. Budynek ma trzy kondygnacje, częściowo podpiwniczony. 
Gospodarczy jest parterowy . Wejście główne do budynku po stronie południowej, z ulicy 
Piastowskiej 

2.3 Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest przez istniejący wjazd od strony ulicy 
Piastowskiej - bezpośrednio. Budynek jest podłączony do wszystkich sieci infrastruktury 
technicznej gwarantujących jego prawidłowe , zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie 

2.4 Teren wokół budynku jest nie ogrodzony i płaski 

 

 Projektowane zagospodarowanie terenu,  
w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ 
komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i 
urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, 
ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

3.1  Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu – projektowana 
 

Projektowana przebudowa budynku gospodarczego zmienia sposób  zagospodarowania 
terenu. Budynek gospodarczy zostanie „odsunięty” od budynku mieszkalnego na odl . 4,0m, 
w ten sposób uporządkuje się sposób zabudowy zrealizowany po II wojnie św. Będzie 
możliwa naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych bud. Mieszkalnego, które są w złym stanie 
– szczególnie na styku z budynkiem gospodarczym. 

3.2 Projektowane ciągi pieszo-jezdne, dojścia i dojazdy do obiektów. 
Dojazd do terenu z drogi publicznej:  



Projekt nie przewiduje zmian w układzie komunikacyjnym terenu. 

3.3 Miejsca (zespoły) postojowe dla pojazdów: 
 

Projektuje si e jedno miejsce postojowe w garażu przebudowanego budynku gospodarczego. 

3.4 Drogi pożarowe i zaopatrzenie wody do celów gaśniczych: 

Droga pożarowa - dojazd do budynku z ul. Piastowskiej, brak punktów czerpania wody z sieci 
miejskiej w promieniu 100m 

3.5 Ukształtowanie terenu i zieleni: 

Bez zmian 

3.6 Tereny biologicznie czynne: 

95,0m2  

3.7 Dostęp osób niepełnosprawnych do budynku: 

1) dostęp do budynku bezpośrednio z terenu istniejącymi dojściami (chodniki), 
2) kondygnacje mieszkalne budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 
Dostosowanie budynku do korzystania przez osoby niepełnosprawne nie jest przedmiotem 
niniejszego opracowania. 

3.8 Projektowane uzbrojenie terenu: 
 

Niniejszy projekt nie wprowadza żadnych zmian do istniejącego uzbrojenia terenu. 

3.9 Miejsce składowania odpadów: 
 

Bez zmian 

 

 Informacja o wpisie obiektu do rejestru zabytków 
Budynek ujęty  w wojewódzkiej ewidencji zabytków (gminna ewidencja), a także 
zlokalizowany na terenie układu urbanistycznego miasta w jego średniowiecznych 
granicach wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego w pod nr rejestru 
199/56 z roku 1956, 30 kwietnia, oraz w strefie „A” ochrony konserwatorskiej ustalonej 
zapisami MPZP miasta Głubczyce 

 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
Teren inwestycji leży poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej 

 

  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych: 

 

Podczas wykonywania prac budowlanych należy przewidzieć dostęp do obiektów w 
wyznaczonych miejscach. 
Poziom skomplikowania zamierzonych prac nie odbiega od standardów dla tego typu 
przedsięwzięć. Materiały budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadać atestom 
technicznym oraz ustaleniom norm. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Prowadzenie robót 
i nadzór należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. 



 Warunki bezpieczeństwa pożarowego 
 
Planowana dobudowa nie zmieni dotychczasowych warunków ochrony pożarowej i 
ewakuacji 

 

  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane poprzez obszar oddziaływania 
obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.  
W związku z analizą  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych w jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, a także obowiązujących norm - obszar oddziaływania obejmuje swym 
zakresem działkę numer 455/4, której dotyczy inwestycja, oraz działki 455/5 i 455/8.  
 

 

 

 

 



II. Opis zakresu i sposobu prowadzenia rozbiórki oraz bezpieczeństwa ludzi i 

mienia. 
Do robót rozbiórkowych budynku gospodarczego w  Głubczycach przy ul. Piastowskiej 1, 

dz. nr ewid. 455/4 

 Zakres prac rozbiórkowych 

Zakresem częściowych robót rozbiórkowych objęty jest jednokondygnacyjny budynek 
gospodarczy zlokalizowane na działce inwestora. Obiekt nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. 
Budynek gospodarczy w złym stanie technicznym, jego konstrukcja nie nadaje się do 
remontu. Należy obiekt częściowo rozebrać lub przebudować z pozostawieniem ścian 
oddzielenia pożarowego EI30, w części północno wschodniej (część ściany tylnej i ściana 
boczna). 

 Budynek gospodarczy 

Budynek jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 48m2, 
ze ścianami murowanymi z cegły ceramicznej na zapr. cem-wap. przekryty 
stropodachem o konstrukcji drewnianej jednospadowym, pokrytym papą bitumiczną na 
pełnym deskowaniu. Posiada drzwi deskowe do komórek gospodarczych. Fundamenty 
murowane z cegły i kamienia. Budynek po stronie zachodniej przylega do budynku 
mieszkalnego na tej samej działce.  

 Opis sposobu i zakresu prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, a więc : 
- teren oznakować tablicami ostrzegawczymi: „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”, 
- kierownik rozbiórki sprawdzi , czy nie występują media w budynku , w przypadku 
stwierdzenia ich występowania, media należy je odłączyć , 
- przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych 
z rozbiórki z podziałem na : 
a) cegła 
b) elementy drewniane 
c) gruz betonowy i ceglany 
d) elementy stalowe 
W czasie rozbiórki należy pamiętać : 
- obalenie ścian szczytowych oraz innych części konstrukcyjnych obiektu przez 
podkopywanie i podcinanie jest zabronione, ściany należy rozbierać sposobem ręcznym, 
- przy zastosowaniu przy rozbiórce lin i ciągników , stanowiska pracy ludzi i maszyn  
winny znajdować się poza zasięgiem niebezpiecznej strefy rozbiórki , długość lin winna 
być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, 
- zakładać liny w sposób bezpieczny , by w czasie podnoszenia nie dopuścić do 
przypadkowego strącenia materiałów lub gruzu, 
- usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadku lub 
zawalenia się innego elementu . 
Zbędny materiał należy natychmiast wywozić na wskazane miejsce lub wysypisko. 
Projektuje się rozbiórkę ścian znajdujących się na terenie działki Inwestora – ściany 
znajdujące się na granicy należy pozostawić, gdyż stanowią ściany zewnętrzne 
przyległych budynków. 

 

 Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym przy robotach 
rozbiórkowych przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót 
zobowiązany jest przeszkolić robotników pod względem bezpieczeństwa oraz zapoznać 
robotników z przewidywaną kolejnością robót rozbiórkowych .W trakcie robót 



rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany wskazywać miejsca ustawienia drabin, 
rusztowań, kierować kolejnością rozbiórki oraz kontrolować sposób zabezpieczenia 
pracowników . Do robót rozbiórkowych a w szczególności do prac na wysokościach nie 
można dopuścić robotników nie mających aktualnych badań lekarskich . Robotnicy 
zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne takie 
jak : hełmy , rękawice , okulary ochronne, buty ze stalowymi noskami itp. oraz sprzęt 
ochrony osobistej posiadający atesty i instrukcje o sposobie użytkowania, w 
szczególności : 
- szelki bezpieczeństwa S 4 nr kat. AB 104 lub S 5/95 nr kat AB 105, 
- liny bezpieczeństwa z wysokogatunkowego poliamidu, 
- mechanizmów przesuwnych samozaciskowych i amortyzatorów bezpieczeństwa. 
Narzędzia muszą być w bardzo dobrym stanie. Przy wysokości powyżej 4,0 m. nad 
terenem robotnicy winni być zabezpieczeni pasami do trwałych elementów konstrukcji . 
 
UWAGA : 
Wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wymagane 
uprawnienia budowlane z zachowaniem przepisów BHP a w szczególności z – 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 91, poz. 811 ) 
oraz 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 ) oraz zgodnie z zatwierdzonym programem rozbiórki i planem bezpieczeństwa. 
Na terenie budowy powinna znajdować się przenośna apteczka oraz sprzęt pierwszej 
pomocy. Kierownik robót lub brygadzista powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy . Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i oczyścić 

 
 



III. Opis do projektu budowlanego przebudowy budynku gospodarczego 

 Charakterystyczne parametry techniczne. Forma budynku 
1.1  Forma, charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość i długość. 

a)  Zestawienie powierzchni uż. 38,50m2 

b)  Forma (styl) budynku Regularna bryła prostopadłościenna z dachem płaskim 
dwuspadowym  

c)  Wymiary zewnętrzne w rzucie Długość       7,00m 
Szerokość   6,80m 

d)  Wysokość budynku Wysokość   3,15m 
Liczona od najniżej położonego wejścia do kalenicy 
Klasyfikacja budynku ze względu na wysokość: 
Budynek niski [N] <12,0m 

e)  ilość kondygnacji 1 

f)  Powierzchnia zabudowy 48,00m2 

g)  Kubatura Brutto 131,0m3 
 

 

 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
2.1  Dostępność budynku 

dla osób poruszających 
się na wózkach 

1) dostęp do budynku bezpośrednio z terenu istniejącymi 
dojściami (chodniki), 
2)Dostosowanie budynku do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

 

 Warunki ochrony przeciwpożarowej  
3.1  Klasa zagrożenia ludzi  

PM „E” 
Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy 
pożarowej w budynku wyniesie Q < 500 MJ / m2 

 

 Spełnienie wymagań, o których mowa w art.5 ust. 1 Prawa budowlanego 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi zaprojektowany został 
i będzie realizowany w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 
dotyczących: 

4.1  Spełnienie wymagań wymagań podstawowych dotyczących: 

4.1.1 Bezpieczeństwo konstrukcji Informacje ogólne dotyczące konstrukcji budynku 
opisano w punkcie 8 niniejszego opisu. 

4.1.2 Bezpieczeństwo pożarowe Po przebudowie nie zmieni się klasyfikacja pożarowa 
budynku. 

4.1.3 Bezpieczeństwo użytkowania Projektowany budynek gospodarczy jest bud. 
parterowym i całkowicie zapewnia bezpieczeństwo 
użytkowania. 

4.1.4 Odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony środowiska 

Nie dotyczy 

4.1.5  Ochrony przed hałasem i 
drganiami 

Nie dotyczy 

4.2 Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

4.2.1  Zaopatrzenia w wodę i energię Opcjonalnie instalacja oświetlenia do boksu 



elektryczną, w energię cieplną i 
paliwa 

garażowego z instalacji za licznikowej lokalu 
mieszkalnego na parterze 

4.2.2 Odprowadzenia ścieków 
kanalizacji sanitarnej i 
odprowadzenie wody deszczowej 

Woda opadowa od kanalizacji deszczowej w ulicy 
Warszawskiej 

4.2.3 Usuwanie odpadów Nie dotyczy 

4.3 
 

Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

Zapewniono możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego budynku, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

4.4 
 

Warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich. 

Zagadnienia z zakresu korzystania przez osoby niepełnosprawne są zawarte w punkcie 4. 
dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych – nie dotyczy 

4.5 
 

Warunki BHP 

Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

4.6 
 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Przebudowa ma na celu również ochronę budynku mieszkalnego, do którego należy 
budynek gospodarczy, umożliwiając przeprowadzenie remontu elewacji obiektu wpisanego 
do gminnej ewidencji zabytków (zapis w p. 4) 

4.7 
 

Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 

Usytuowanie budynku jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z 
Rozp. MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r, Nr 75, 
poz. 690) oraz zgodnie z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Głubczyc. 

4.8 Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. 

Budynek nie stwarza zagrożenia dla interesów osób trzecich i nie ogranicza dostępu do 
drogi publicznej. 

4.9 
 

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wielkość i charakter inwestycji wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została zawarta w części 
BIOZ. 

 

 Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 

5.1  Emisja zanieczyszczeń gazowych Nie dotyczy 

5.2 Zacienienia obiektów sąsiednich Obiekt nie powoduje zacienienia sąsiednich 
obiektów mieszkalnych i usługowych.  

5.3 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, 
a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego 

Nie dotyczy 

5.4 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący 
drzewostan, powierzchnię ziemi, wody 
powierzchniowe i podziemne 

Obiekt nie będzie oddziaływał negatywnie na 
glebę i wody ani istniejący drzewostan. 
Utwardzenia ażurowe. 

 
 
 
 

 Konstrukcja obiektu 



Szczegółowe rozwiązania podane w części konstrukcyjnej projektu 
6.1  Układ konstrukcyjny Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej 

murowanej, bez stropu. 
Drewniana konstrukcja dachu opierać się będzie na 
ścianach zewnętrznych i ścianie wewnętrznej nośnej o 
grub. 24 cm, murowanych z bloczków gazobetonowych na 
zaprawie cementowo wapiennej marki 3,0 MPa. Ściany 
zewnętrzne połączone będą wieńcem żelbetowym.  
Posadowienie budynku bezpośrednie na płycie 
fundamentowej żelbetowej. 

6.2 Założenia przyjęte do 
obliczeń konstrukcyjnych 

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o 
Polskie Normy : 
obciążenia budowli, obciążenia wiatrem, obciążenia 
śniegiem, konstrukcje beto- 
nowe, żelbetowe, konstrukcje murowe, posadowienie 
bezpośrednie budowli. 
Przyjęto założenia : 
-lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz II strefie śniegowej 
-dopuszczalny nacisk na grunt qf = 150 kPa ( 1,50 kg / cm2 ) 
-„I" kategoria geotechniczna 
-umowna głębokość przemarzania hz = 1,00 m 
 

6.3 Elementy konstrukcyjne 
projektowane 

Płyta fundamentowa, ściany , więźba drewniana 

6.4 Materiały konstrukcyjne - beton [C20/25] 
- stal zbrojeniowa Ø10  
- elementy ścienne: beton komórkowy lub ceramika 
- drewno konstrukcyjne C27 

 

 Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe 
7.1 Fundamenty. 

Poziom posadowienia fundamentów na głębokości -0,20m poniżej poziomu terenu, 
na warstwach zagęszczonych kruszyw naturalnych. Fundament pod ściany 
zaprojektowano w postaci płyty fundamentowej z betonu klasy C20/25, zbrojonych 
podwójnie krzyżowo i podłużnie w formie wieńca stalą A-III pod ścianami nośnymi. Pręty 
Ø12mm, w tym dwa dołem i dwa górą powiązane strzemionami Ø 6 mm (stal A-0) co 
25cm. Płyta fundamentowa grub. 18cm posadowiona na podbudowie z kruszyw 
budowlanych ubijanych warstwowo jak na rys. Przekroju, wyniesiona ponad teren na 
wysokość ok. 5 - 10cm, uwzględniając spadek terenu w stronę południową. 

7.2 Ściany. 

Murowane z bloczków gazobetonowych lub ceramicznych drążonych na zaprawie 
cementowo wapiennej, lub klejowej jako jednowarstwowe, nieocieplane. 

7.3 Stropy, filary, słupy - nie występują. 
7.4 Wieńce, nadproża. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne żelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25. 
Nadproża drzwiowe prefabrykowane, żelbetowe lub ceramiczne zbrojojne. 
Nadproże bramy garażu zbroić stalą A-III o średnicy Ø 10mm, cztery pręty dołem i dwa 
górą powiązane strzemionami Ø 6mm co 30cm. 



Wieniec wokół ścian zewnętrznych budynku można połączyć z nadprożem bramy, 
zbroić z czterech prętów ze stali A-III o śr. Ø 10mm powiązanych strzemionami 0 6 mm 
co 30cm. Podciągi nie występują. 

7.5 Dach. 

Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, krokwie oparte murłatach, zamocowanych 
za pomocą śrub M12 zakotwionych w wieńcu. 
Wymiary elementów konstrukcji drewnianej podano na rzucie więźby dachowej oraz 
w przekroju pionowym. 
Pokrycie dachu materiałami bitumicznymi (papa lub gont bitumiczny) na poszyciu z płyty 
OSB-2. Drewno konstrukcyjne klasy C-27. 
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 
przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym (np.: „IntoX S" lub „Fobos-4” - 
w.g. wytycznych zalecanych przez producenta lub innymi środkami 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

7.6 Przewody wentylacyjne. 

Nie projektuje się kominów murowanych i przewodów wentylacyjnych w dachu. 
Wentylacja pomieszczenia zapewniona zostanie poprzez zainstalowanie w ścianach 
kratek wentylacyjnych i w drzwiach otworów nawiewnych. Otwory nawiewne i 
wywiewne należy zabezpieczyć stalową siatką przed gryzoniami. 

7.7 Zabezpieczenie przed wpływami eksploatacji górniczej. 

Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenach, gdzie nie występują szkody 
górnicze. 

7.8 Izolacje przeciwwilgociowe. 

- izolacja w posadzce przyziemia z folii budowlanej, 

- izolacja ścian zewnętrznych nad terenem związana z cokołem budynku, na 

płaszczyźnie płyty fundamentowej, 2 x papa asfaltowa na lepiku 

 
 Wykończenie zewnętrzne budynku. 

 
8.1 Elewacja. 

Elewację budynku stanowić będzie wyprawa tynkarska w kolorze jasnym – 
pastelowym – wg kolorystyki w części graficznej. Kolorystykę elewacji 
dostosowano do kolorystyki istniejącego sąsiedniego budynku mieszkalnego. 

8.2 Okno - brak. 
8.3 Drzwi – zewnętrzne pełne standard szer. 80cm, według katalogu wyrobów typowych. 

 
8.4 Brama garażowa – metalowa segmentowa  
8.5 Dach 

Pokrycie bitumiczne w kolorze ciemno popielatym dostosowanym do koloru dachu 
budynku mieszkalnego. 



 
 Wykończenie wewnętrzne budynku. 
9.1 Tynki wewnętrzne. 

Brak tynków wewnętrznych, zastosować jedynie białkowanie ścian. Materiał murowy stanowi 
bardzo równą i płaską powierzchnię i nie będzie tynkowany.  

 
podsufitka - nie ma 

 
9.2 Posadzka – na płycie betonowej fundamentowej - cementowa zatarta na gładko. 

 

 Instalacje. 
10.1 INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE. 

Ze względu na przeznaczenie i funkcję budynku nie projektuje się 
żadnych instalacji i urządzeń sanitarnych. 

10.2 PRZEWODY I URZĄDZENIA GRZEWCZE. 

Ze względu na przeznaczenie i funkcję budynku nie projektuje się 
żadnych przewodów i urządzeń grzewczych. 
 

10.3 INSTALACJE I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE. 
Wentylacja nawiewna i wywiewna. 

Do wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia służyć będą kratki 
wentylacyjne min. Ø 14cm zamontowane bezpośrednio w ścianie. 

10.4 INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE. 

Ze względu na przeznaczenie i funkcję budynku nie projektuje się 
żadnych instalacji i urządzeń gazowych. 

INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 
 

 Uwagi końcowe 
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. 

11.1 Ze względu na przeznaczenie i funkcję budynku nie przewiduje się odprowadzania ścieków, 
emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych oraz emisji hałasów i wibracji. 
Nie będą również występować odpady stałe. 
 

11.2 Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 

Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia 
otoczenia, a płytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim 
stopniu naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych 
zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego 
terenu poza powierzchnią zabudowy i utwardzonych dojść i dojazdów o na- 
wierzchni stabilizowanej z płyt ażurowych. 

Nowoczesne płyty ażurowe są bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż kostka 

brukowa. Ponadto zapewniają lepsze odwodnienie terenu. Doskonale „zbierają” wodę 



opadową i umożliwiają jej przesiąknięcie do gleby. Dzięki temu umożliwiają optymalny 

wzrost pobliskich roślin ogrodowych. 

Dodatkowo, podjazd z płyt ażurowych jest traktowany jako powierzchnia biologicznie 

czynna. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych działek budowlanych. Niektóre 

plany zagospodarowania przestrzennego wymuszają na inwestorach pozostawienie na 

działce odpowiednio dużej powierzchni biologicznie czynnej. Płyta ażurowa jako 

powierzchnia biologicznie czynna może posłużyć do budowy podjazdów i ścieżek o 

dowolnym metrażu. 

Warto też podkreślić, że płyty betonowe ażurowe są produktami odpornymi na 

ściskanie. Dobrze sprawdzą się zarówno do ruchu pieszego, jak i do przemieszczania 

się samochodów osobowych. Nie ulegają odkształceniom i nie pękają pod wpływem 

działania ujemnych temperatur. Dzięki temu tworzą trwałe nawierzchnie, które nie 

wymagają czasochłonnej pielęgnacji ani konserwacji. 

 
  

 Charakterystyka energetyczna 
12.1 Charakterystyka energetyczna budynku – nie dotyczy. 
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 Zakres robót zamierzenia budowlanego 
Roboty budowlane będą związane z przebudową lokalu mieszkalnego i budynku 
gospodarczego przy  budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Głubczycach  ul. 
Piastowska 1. 
Przy realizacji projektowanego remontu przewiduje się wykonanie robót budowlanych w 
następujących warunkach organizacyjnych: 
1.1    obiekt będzie realizowany metodami tradycyjnymi, 

  obiekt realizowany będzie z materiałów „bezpiecznych”, 

  transport materiałów budowlanych odbywać się będzie drogą lokalną, 

  składowanie materiałów budowlanych na terenie działki inwestora, 

  lokalizacja zaplecza sanitarno-higienicznego na terenie posesji. 

1.2 Przewidywana kolejność realizacji robót 

 Wykonanie ogrodzenia placu przy obiekcie rozbieranym. 

 Rozbiórka częściowa budynku gospodarczego,  

 Prace ziemne i wykopy 

 Roboty betonowe na poziomie terenu 

 Prace murowe  

 Roboty ciesielskie i pokrywcze 

 Roboty wykończeniowe. 

 Uporządkowanie terenu 
 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

W strefie robót remontowych nie występują żadne elementy w zagospodarowaniu działki 
lub jej otoczeniu, które potencjalnie mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Zakres stosowanych materiałów i ilości, a w związku z tym ich dostawa do 
remontowanego lokalu nie spowoduje żadnych utrudnień w ruchu kołowym. Można to 
wykonać przy użyciu samochodu z wykorzystaniem parkingu od strony podwórza. 
2.1   Prace rozbiórkowe i wykopy 

2.2  Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności pracy z maszynami budowlanymi: 



 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Teren, na którym projektowane jest przedsięwzięcie to jedna działka na której 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny i gospodarczy. Na działce 
zlokalizowane są następujące sieci : wody, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej 
,gazowa , elektryczna 

 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 
Miejsce prowadzenia robót oznakowane tablicami ostrzegawczymi, znakami 
pionowymi, 

całkowicie ogrodzone, właściwie zabezpieczające wstęp osobom nieupoważnionym. 
 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Podczas prowadzenia prac, na ogrodzeniu zewnętrznym rejonu robót zawieszane są 
tablice 
ostrzegawcze informujące o prowadzonych pracach na obiekcie oraz o zakazie wstępu na 
teren prowadzonych robót. 
Ponadto należy wykonać prace: 

  odizolować od otoczenia obszar prac przez stosowanie odpowiednich osłon, 
 ogrodzenia terenu prac, 
 umieszczenie tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac. 

a) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
Postępować zgodnie z ogólnymi instrukcjami - w razie konieczności przerwać pracę, 
podjąć kroki zabezpieczające teren robót; 
b) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dla wykonywanej pracy; 
c) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi: 
Bezpośredni nadzór kierownika budowy i kierownika robót. Wykonawca zobowiązany 
jest przeszkolić pracowników na poszczególnych stanowiskach pod względem BHP 
(prowadzić szkolenie wraz z odnotowaniem w książce szkoleń pracowniczych. 

 Zagrożenie otoczenia 
Pracownicy winni być przeszkoleni przed przystąpieniem do robót budowlanych w zakresie 
obowiązujących wg kompetencji wykonywania robót przepisów BHP. 
W czasie robót należy przy ich wykonywania przestrzegać wymogów Rozporządzenia 
Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003 roku). 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację na 
wypadek 

pożaru awarii i innych zagrożeń warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp 
wykonywanie inwestycji zgodnie z projektem 

 wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy 
 sprawne maszyny i urządzenia 
 odpowiednia odzież ochronna . 
 trzeźwość pracowników. 
 oraz inne wynikające z prawa, obowiązujących przepisów i norm 
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