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O Ú W I A D C Z E N I E 
 

O�wiadczamy,  ¿e  poni¿sza  dokumentacja  projektowa  dla  inwestycji  polegaj¹cej  na:   
 
Nazwa obiektu: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Spoùecznej   
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zostaùa sporz¹dzona zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  

technicznej  oraz  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  Polskimi  Normami. 
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PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : RMKG.XI.6733.2.2016 z dnia 

12-07-2016, wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowa 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 
690, 

 Polskie Normy, 
 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Wizja lokalna terenu wykonana we wùasnym zakresie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  DZIA£KI 
 
 PRZEDMIOT  INWESTYCJI. 

 Nazwa inwestycji. 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Domu Pomocy Spoùecznej w Zochcinku o 
zewnêtrzny szyb windowy wraz z monta¿em urz¹dzenia dêwigowego celem dostosowania go do 
obsùugi przez osoby niepeùnosprawne w szczególno�ci poruszaj¹cych siê na wózkach 
inwalidzkich. 
 

 Adres inwestycji. 
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziaùce nr ewid. 162 poùo¿onej w msc. Zochcinek  
gm. Opatów. 
 

 Inwestor. 
 
Inwestorem jest Dom Pomocy Spoùecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27 - 500 Opatów.   

 
 ISTNIEJ¥CY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  DZIA£KI. 

 
Teren dziaùki nr ewid. 162 ma ksztaùt zbli¿ony do prostok¹ta o powierzchni nieco zró¿nicowanej 
pod wzglêdem wysoko�ciowym. Dziaùka w chwili obecnej jest zabudowana dwoma budynkami 
Domu Pomocy Spoùecznej oraz budynkiem gospodarczym. Przedmiotowy obiekt to budynek 4 
kondygnacyjny, podpiwniczony,  przykryty dachem dwuspadowym. Budynek wykonany w 
technologii tradycyjnej murowej, przeznaczony pod realizacjê zadañ Domu Pomocy Spoùecznej, 
otoczony elementami maùej architektury � ùawki, schody zewnêtrzne, doj�cia, dojazdy, zieleñ 
rekreacyjna. Pozostaùy obszar stanowi¹ tereny zielone nieu¿ytkowane. Dziaùka posiada 
ogrodzenie trwaùe.  W obrêbie istniej¹cego budynku znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie terenu: 
sieã wodoci¹gowa, sieã energetyczna, sieã kanalizacji sanitarnej, sieã telekomunikacyjna. 
Budynek posiada przyù¹cze: wodoci¹gowe, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, 
telekomunikacyjne. Teren planowanej inwestycji ma dostêp do drogi publicznej poprzez 
istniej¹ce zjazdy. Obsùuga komunikacyjna istniej¹ca, pozostaje bez zmian. 
 

 Lokalizacja obiektu. 
 
Istniej¹cy budynek Domu Pomocy Spoùecznej objêty rozbudow¹ o wymiarach 20,83m / 47,69m 
usytuowany jest w nastêpuj¹cych odlegùo�ciach od granic: 
 od póùnocnej granicy dziaùki w odlegùo�ci 48,80m 
 od wschodniej granicy dziaùki w odlegùo�ci 44,00m 
 od poùudniowej granicy dziaùki w odlegùo�ci 95,80m  
 od zachodniej granicy dziaùki w odlegùo�ci 90,30m, 
Szczegóùowe zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z projektem 

zagospodarowania dziaùki rys. nr Z-01 w skali 1:500. Teren inwestycji zostaù oznaczony w czê�ci 

graficznej opracowania literami A,B,C,D. 



 PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  DZIA£KI. 
 

 Lokalizacja obiektu. 
 
Przedmiotowa inwestycja dotycz¹ca rozbudowy budynku DPS o zewnêtrzny szyb windowy wraz 
z monta¿em urz¹dzenia dêwigowego polega na realizacji nowej zabudowy kubaturowej. 
Szczegóùowe zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu dziaùki rys. nr Z-01 w skali 1:500.  
Wej�cie gùówne do budynku od strony wschodnio - poùudniowej, dodatkowe wej�cia 
usytuowane od strony wschodnio � poùudniowej oraz od strony zachodnio � póùnocnej obok 
projektowanego szybu windowego.  
Projektowan¹ rozbudowê o zewnêtrzny szyb windowy o wymiarach  2,37m / 2,42m usytuowano 
od strony zachodnio - póùnocnej przedmiotowego budynku.  
Wej�cie do projektowanej windy osobowej znajduje siê wewn¹trz budynku poprzez 
pomieszczenie komunikacji ogólnej. 
 
W miejscu usytuowania szybu windowego przewiduje siê zmianê w terenie � dotychczas 
stanowiù go teren biologicznie czynny. 
Szczegóùowe zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu dziaùki � rys. Z � 01 w skali 1:500. 
 

 Ukùad komunikacyjny. 
 
 wjazd na dziaùkê poprzez istniej¹ce zjazdy z drogi publicznej (gminnej), usytuowane przy 

wschodniej granicy dziaùki, 
 doj�cia, dojazdy do budynku o nawierzchni utwardzonej kostk¹ betonow¹ � istniej¹ce 

pozostaj¹ bez zmian, 
 

 Uzbrojenie terenu. 
 
Istniej¹ce uzbrojenie terenu : sieã wodoci¹gowa, sieã energetyczna, sieã kanalizacji sanitarnej, 
sieã telekomunikacyjna. Budynek DPS posiada przyù¹cze: wodoci¹gowe, kanalizacji sanitarnej, 
energii elektrycznej, telekomunikacyjne. 
Nale¿y zwróciã równie¿ szczególn¹ uwagê na przykanalik kanalizacji sanitarnej przebiegaj¹cy w 
bezpo�rednim s¹siedztwie projektowanej budowy szybu windowego. Prace ziemne nale¿y 
wykonywaã rêcznie. 
 
 ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  CZÆÚCI  ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI. 
 
Przedmiotowa inwestycja polega na realizacji nowej zabudowy, jednak elementy ksztaùtuj¹ce  
zabudowê takie jak: szeroko�ã elewacji frontowej, wysoko�ã górnej krawêdzi elewacji frontowej 
budynku, wysoko�ã budynku do kalenicy pozostaj¹ bez zmian. 
Zmianie ulega zagospodarowanie terenu, powierzchnia zabudowy, kubatura budynku oraz ukùad 
konstrukcyjny dachu. 
 



CZÆÚCI  ZAGOSPODAROWANIA  DZIA£KI POW.  ZABUDOWY % 
 1. Istniej¹cy budynek DPS � objêty opracowaniem  703,60 m2 9,8 

 Szyb windowy - projektowany 5,70 m2  0,1 
 2. Budynek DPS � istniej¹cy � nie objêty opracowaniem 645,50 m2  9,0 
 Istniej¹cy budynek gospodarczy � nie objêty opracowaniem 11,00 m2  0,2 
 Schody, podjazdy - istniej¹ce 47,20 m2  0,7 
 Doj�cia/ dojazdy/ place  - utwardzone istniej¹ce 1634,20 m2 22,8 
 Teren biologicznie czynny  - dziaùka  Inwestora  4112,80 m2 57,4 

                                                                                        RAZEM: 7160,00 m2 100,00 
 

 DODATKOWE  DANE  DLA  DZIA£KI. 
  

 dziaùka nie jest wpisana do rejestru zabytków, 
 dla projektowanej inwestycji nie wystêpuj¹ ograniczenia wynikaj¹ce z potrzeby 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóùczesnej, 
 
 DANE  OKREÚLAJ¥CE  WP£YW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ. 
 
Przedmiotowa dziaùka nie znajduje siê na terenie wpùywu eksploatacji górniczej, a tak¿e w 
granicach terenu górniczego. W zwi¹zku z powy¿szym niniejszy obiekt nie jest przystosowany do 
posadowienia na terenach szkód górniczych. 
 
 DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH  ISTNIEJ¥CYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROÝEÑ DLA  

ÚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I  ZDROWIA  UÝYTKOWNIKÓW. 
 
W trakcie realizacji rozbudowy na przedmiotowym obiekcie wystêpuj¹ ogólne zagro¿enia 
wszystkich stanowisk pracy zwi¹zanych z wykonywaniem poszczególnego zakresu robót 
ogólnobudowlanych.  
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zakùóceñ w ekologicznej charakterystyce powierzchni 
ziemi, gleby, wód gruntowych i podziemnych. 
  

 UWAGI  KOÑCOWE. 
 
 wszystkie roboty budowlane nale¿y wykonaã zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 

nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, 
 u¿yte do budowy materiaùy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaã 

wymagane atesty i aprobaty techniczne, 
 
 
 
 
 
 



ANALIZA  WYTYCZNYCH  NAK£ADANYCH  PRZEZ  DECYZJÆ O USTALENIU LOKALIZACJI 
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
 

Stan wymagany Stan projektowany TAK/NIE 
Nieprzekraczalna linia zabudowy:  

nie ustalono 
Brak wymagañ 

warunek 
speùniony 

Wskaênik powierzchni zabudowy 
do powierzchni dziaùki � 35% 

£¹czna powierzchnia zabudowy 
terenu dziaùki objêtego 

opracowaniem  wynosi 19,1 % 

warunek 
speùniony 

Gabaryty projektowanej zabudowy: 
Projektowany szyb windowy o 

wym. 2,50/2,50m (±10%) 
Maksymalna wysoko�ã do okapu 

11,50m (±10%) 
Maksymalna wysoko�ã do kalenicy 

13,0m (±10%)  

Projektowany szyb windowy o 
wym. 2,37/2,42m 

wysoko�ã do okapu 10,65m, 
wysoko�ã do kalenicy 11,75m, 

 

warunek 
speùniony 

Dach dwuspadowy o k¹cie 
 o nachylenia poùaci 25° (±10%)  

Kierunek kalenicy prostopadle do 
frontu dziaùki 

Projektowany szyb windowy z 
dachem dwuspadowym o 

nachyleniu poùaci dachowych 27°, 
kalenica w ukùadzie prostopadùym 

wzglêdem frontu dziaùki 

warunek 
speùniony 

 
 
 

Projektowaù: 
mgr in¿. arch. Jarosùaw Kawiñski 

nr upr. SW 1/2003 
 

Sprawdziù: 
mgr in¿. arch. Damian Oraniec 

nr upr. SW 54/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OKREÚLENIE  OBSZARU  ODDZIA£YWANIA  OBIEKTU. 
 
Analiza oddziaùywania obiektu kubaturowego. 
 
a) oddziaùywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagañ 

zwi¹zanych z u¿ytkowaniem obiektu: 
 usytuowanie obiektu speùnia wymogi §12 oraz §272 warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 ), 
 obiekt speùnia wymogi przeciwpo¿arowe, ponadto usytuowanie projektowanego obiektu 

nie stanowi zagro¿enia po¿arowego dla zabudowañ na dziaùkach s¹siednich, 
 dla przyjêtego programu u¿ytkowego obiekt speùnia wymagania w zakresie 

bezpieczeñstwa, higieny, ergonomii oraz higieniczno � zdrowotne, 
 przeznaczenie budynku zgodne z funkcj¹ terenu, 
 przyjête w projekcie rozwi¹zania technologiczne oraz ze wzglêdu na charakter inwestycji 

warto�ã emitowanego haùasu podczas eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych 
standardów jako�ci �rodowiska w zakresie haùasu oraz nie spowoduje przekroczenia tej 
wielko�ci poza teren dziaùki Inwestora 

 
b) odziaùywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryùy: 

 przesùanianie � zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaã budynki        
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 ) §13.1., na podstawie dokonanej analizy 
stwierdzono, ¿e projektowane usytuowanie szybu windowego umo¿liwia naturalne 
o�wietlenie pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie powoduje przesùaniania 
innych obiektów,  

 nasùonecznienie i zacienianie � zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422) §60.1., przyjêto ¿e w 
dniach 21 marca i 21 wrze�nia w godz.   7.00 - 17.00, czas nasùonecznienia pomieszczeñ 
przeznaczonych na pobyt ludzi ma wynosiã co najmniej 3 godziny, 

 przedmiotowa inwestycja polegaj¹ca na rozbudowie budynku Domu Pomocy Spoùecznej 
o zewnêtrzny szyb windowy nie oddziaùuje na dziaùki oraz budynki s¹siednie: 
- dziaùkê po stronie póùnocnej stanowi droga polna, 
- dziaùka po stronie wschodniej (nr ewid. 172/2 stanowi droga gminna,  
- dziaùka po stronie zachodniej (nr ewid. 161) zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 
oraz budynkami gospodarczymi, w wiêkszo�ci stanowi u¿ytki rolne, 
- dziaùka po stronie poùudniowej (nr ewid. 166) jest niezabudowana i stanowi u¿ytki 
rolne. 

 
Ustalenia warunków zabudowy dla danej inwestycji zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego s¹ zgodne z projektowan¹ na tym terenie przedmiotow¹ inwestycj¹. 
Po zrealizowaniu planowanej inwestycji na dziaùkach s¹siednich bêdzie mo¿liwe uzyskanie 
warunków zabudowy o parametrach wùa�ciwych dla rejonu lokalizacji oraz uzyskanie wskaênika 
intensywno�ci zabudowy i funkcji zabudowy. 
 
 



Analiza uwarunkowañ formalno � prawnych. 
 
a) zabudowa i zagospodarowanie dziaùki: 

 usytuowanie budynku � projektowany szyb windowyzostaù usytuowany zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi jak powinny odpowiadaã budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 §12 oraz §272), , 

 miejsca postojowe dla samochodów osobowych � istniej¹ce miejsca postojowe dla 
osób niepeùnosprawnych (Dz. U. z 2015r poz. 1422 §18 oraz §19) , 

 miejsca gromadzenia odpadów staùych � na terenie dziaùki znajduje siê wydzielone 
miejsce na  do gromadzenia odpadów staùych, wywo¿ony przez koncesjonowany zakùad 
oczyszczania (Dz. U. z 2015r poz. 1422 §23) , 

 studnie � w obrêbie planowanej inwestycji nie wystêpuj¹ studnie (Dz. U. z 2015r, 
poz. 1422 §31), 

 zbiorniki bezodpùywowe na nieczysto�ci ciekùe � projektowany budynek przyù¹czony jest 
do sieci kanalizacji sanitarnej  (Dz. U. z 2015r, poz. 1422 §36),  

 zieleñ i urz¹dzenia rekreacyjne � wzdùu¿ granicy dziaùki pas zieleni izolacyjnej niskiej              
i �redniej, wewn¹trz dziaùki zieleñ rekreacyjna niska (trawa) i �rednia (krzewy), 

 
b) budynki i pomieszczenia: 

 o�wietlenie i nasùonecznienie � projektowane usytuowanie szybu windowego 
umo¿liwia prawidùowe o�wietlenie i nasùonecznienie pomieszczeñ �wiatùem dziennym z 
zachowaniem stosunku powierzchni okna liczonej w �wietle o�cie¿nic do powierzchni 
podùogi danego pomieszczenia (min. 1:8), (Dz. U. z 2015r poz. 1422 §57 oraz §60),  

c) bezpieczeñstwo po¿arowe: 
 usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeñstwo po¿arowe � projektowany 

obiekt usytuowano zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie bezpieczeñstwa 
po¿arowego (Dz. U. z 2015r, poz. 1422 §272),  

 
Projektowana inwestycja nie obejmuje swym oddziaùywaniem dziaùek s¹siednich, zgodnie                 
z powy¿sz¹ analiz¹ oddziaùywanie obiektu mie�ci siê w caùo�ci na dziaùce Inwestora (nr ewid. 
162), ponadto przedmiotowa inwestycja nie powoduje nadmiernej emisji haùasu, drgañ i 
promieniowania. 
 
1. UWAGI  KOÑCOWE. 

 o wszelkich niejasno�ciach lub w sprawach nie objêtych przedmiotowym opracowaniem 
nale¿y informowaã nadzór autorski w celu unikniêcia bùêdów w wykonaniu lub zastosowaniu 
rozwi¹zañ zamiennych. 

Projektowaù: 
mgr in¿. arch. Jarosùaw Kawiñski 

nr upr. SW 1/2003 
 

Sprawdziù: 
mgr in¿. arch. Damian Oraniec 

nr upr. SW 54/2009 
 



 

INFORMACJA  DOTYCZ¥CA  BEZPIECZEÑSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 
 
Nazwa obiektu: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Spoùecznej o zewnêtrzny szyb windowy 

wraz z przebudow¹ 
 

Adres obiektu: Zochcinek, dz. nr ewid. 162, obrêb Zochcinek, jedn. ewid. Opatów 
 

Inwestor: Dom Pomocy Spoùecznej  
 

Adres inwestora: Zochcinek 42, 27 � 500 Opatów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTROWIEC ÚW., sierpieñ 2016r 



 PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
 
 Projekt budowlany przedmiotowego obiektu, 
 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia   Dz. U. nr 120 poz. 1126     
z dnia 23 czerwca 2003r, 
 

 ZAKRES  ROBÓT  DLA  CA£EGO  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ  KOLEJNOÚÃ   
REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH  OBIEKTÓW. 

 
Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego: 
 zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie, 
 budowa szybu windowego wraz z monta¿em urz¹dzenia dêwigowego, 
 przebudowa pomieszczeñ komunikacji ogólnej polegaj¹ca na wykuciu otworów drzwiowych 

w miejscu istniej¹cych otworów okiennych, 
 przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 
Nie przewiduje siê etapowania planowanej inwestycji. Obiekt bêdzie stanowiù jedno zadanie 
inwestycyjne, a zakùadana kolejno�ã robót wygl¹da nastêpuj¹co: 

 przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie wêzùa betoniarskiego, 
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placów skùadowych materiaùów masowych, 
podrêcznych magazynów budowy, baraku socjalnego pracowników, 

 budowa szybu windowego wraz z monta¿em urz¹dzenia dêwigowego, 
 uporz¹dkowanie terenu dziaùki po robotach budowlanych, 

 
 WYKAZ  ISTNIEJ¥CYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH. 
 
Teren dziaùki nr ewid. 162 ma ksztaùt zbli¿ony do prostok¹ta o powierzchni nieco zró¿nicowanej 
pod wzglêdem wysoko�ciowym. Dziaùka w chwili obecnej jest zabudowana dwoma budynkami 
Domu Pomocy Spoùecznej oraz budynkiem gospodarczym. Przedmiotowy obiekt to budynek 4 
kondygnacyjny, podpiwniczony,  przykryty dachem dwuspadowym. Budynek wykonany w 
technologii tradycyjnej murowej, przeznaczony pod realizacjê zadañ Domu Pomocy Spoùecznej, 
otoczony jest elementami maùej architektury � ùawki, schody zewnêtrzne, zieleñ rekreacyjna. 
Pozostaùy obszar  stanowi¹ tereny zielone nieu¿ytkowane. Dziaùka posiada ogrodzenie trwaùe.  
W obrêbie istniej¹cego budynku znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie terenu: sieã wodoci¹gowa, 
sieã energetyczna, sieã kanalizacji sanitarnej, sieã telekomunikacyjna. Budynek posiada 
przyù¹cze: wodoci¹gowe, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, telekomunikacyjne. Teren 
planowanej inwestycji ma dostêp do drogi publicznej poprzez istniej¹ce zjazdy. Obsùuga 
komunikacyjna istniej¹ca, pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 
 



 WSKAZANIE  ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA  DZIA£KI  LUB  TERENU,  KTÓRE MOG¥  
STWARZAÃ  ZAGROÝENIE  BEZPIECZEÑSTWA  I  ZDROWIA  LUDZI. 

 
W trakcie wykonywanych prac ziemnych nale¿y zwróciã równie¿ szczególn¹ uwagê na 
przykanalik kanalizacji sanitarnej przebiegaj¹cy w bezpo�rednim s¹siedztwie projektowanej 
rozbudowy. Prace ziemne nale¿y wykonywaã rêcznie z zachowaniem szczególnej ostro¿no�ci. 
 
 WSKAZANIE  DOTYCZ¥CE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROÝEÑ  WYSTÆPUJ¥CYCH  PODCZAS  

REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
 

 w  trakcie  realizacji  robót  ziemnych wystêpuje zagro¿enie zwi¹zane z nara¿eniem 
pracowników wykonuj¹cych roboty  budowlane  na  przysypanie  ziemi¹  z  wykopu, 

 w trakcie realizacji robót zbrojarskich wystêpuje zagro¿enie zwi¹zane ze zranieniem 
pracownika przez ostre krawêdzie, 

 w trakcie realizacji robót prowadzonych na wysoko�ci wystêpuje zagro¿enie zwi¹zane z 
upadkiem pracownika z wysoko�ci, brak balustrad zabezpieczaj¹cych przy podestach 
roboczych rusztowania, brak stosowania sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z 
wysoko�ci, 

 w trakcie realizacji robót ciesielskich i dekarskich wystêpuje zagro¿enie zwi¹zane z 
uderzeniem spadaj¹cym przedmiotem z wysoko�ci, 

 w trakcie robót instalatorskich wystêpuje ryzyko zwi¹zane z ryzykiem pora¿enia pr¹dem, 
 mo¿liwo�ã pora¿enia przy u¿ytkowaniu ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ i narzêdzi zasilanych 

pr¹dem elektrycznym, 
 urazy podczas transportu i rozùadunku na placu budowy materiaùów zarówno przez 

dêwigi jak i samochody samowyùadowcze, 
 monta¿, demonta¿ i eksploatacja rusztowañ powinny byã wykonane zgodnie z instrukcj¹ 

producenta lub projektem indywidualnym, 
 osoby zatrudnione przy monta¿u i demonta¿u rusztowañ powinny posiadaã wymagane 

uprawnienia, 
 emisja haùasu podczas zagêszczania, ciêcia più¹ spalinow¹, 

 
Ponadto na przedmiotowych obiektach wystêpuj¹ ogólne zagro¿enia wszystkich stanowisk pracy 
zwi¹zanych z wykonywaniem poszczególnego zakresu robót ogólnobudowlanych. 
 
 WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAÝU  PRACOWNIKÓW  PRZED  

PRZYST¥PIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH. 
 
Pracownicy bior¹cy udziaù w procesie budowlanym powinni byã przeszkoleni w ramach 
okresowych szkoleñ BHP zgodnie z przepisami szczegóùowymi. Ponadto bezpo�rednio przed 
przyst¹pieniem do realizacji robót zwi¹zanych z przedmiotow¹ inwestycj¹ nale¿y przeprowadziã 
indywidualny instrukta¿ polegaj¹cy na: 
 okre�leniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac, 
 szczegóùowym poinformowaniu pracowników o wystêpuj¹cych zagro¿eniach podczas 

realizacji robót, 



 przedstawieniu metod postêpowania w przypadku bezpo�redniego zagro¿enia ¿ycia lub 
zdrowia, 

 
 WSKAZANIE  ÚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,  ZAPOBIEGAJ¥CYCH  

NIEBEZPIECZEÑSTWOM WYNIKAJ¥CYM  Z  PROWADZONYCH  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
 
 przed dopuszczeniem pracowników do robót wykonawca zobowi¹zany jest zaopatrzyã  

pracowników w odzie¿  robocz¹  i ochronn¹,  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi  przepisami  (kaski, 
rêkawice ochronne), z  uwzglêdnieniem  niebezpieczeñstw  wyst¹pienia  urazów  
mechanicznych,  pora¿enia  pr¹dem,   oparzenia,  zatrucia, promieniowania, wibracji,  
upadku  z wysoko�ci lub innych szkodliwych czynników  i  zagro¿eñ  zwi¹zanych  z  
wykonywana  prac¹,    

 �rodki ochrony indywidualnej, w tym odzie¿  robocza,  okulary ochronne  (przy  obróbce  
niektórych  materiaùów  np. kostki  brukowej  betonowej), rêkawice, kaski (szelki  
zabezpieczaj¹ce przed  upadkiem zapiête powy¿ej �rodka ciê¿ko�ci pracownika), 

 nale¿y stosowaã przewidziane przy robotach urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce  i  ochronne  (np. 
osùony), urz¹dzenia powinny byã sprawne i posiadaã aktualne atesty, 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót  na  terenie  dziaùki  Inwestora,                                  
a  w  szczególno�ci  wydzielenie  stref  ochronnych  w  przypadku  prac  ekip  budowlanych  
na  wysoko�ci  (min.  6,0 m  od  prowadzonych  robót), 

 teren budowy powinien byã ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed dostêpem osób 
postronnych, a wysoko�ã ogrodzenia powinna wynosiã co najmniej 1,50m, 

 w ogrodzeniu placu budowy powinny byã wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 
oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

 
 UWAGI  KOÑCOWE. 
 
 kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporz¹dziã dla inwestycji plan 

bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsz¹ informacjê oraz rysunki i 
ewentualne inne szczegóùowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, 

 roboty budowlane powinny byã prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym  osoby posiadaj¹cej odpowiednie uprawnienia. 
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OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU 
 
 PRZEZNACZENIE  I  PROGRAM  UÝYTKOWY  OBIEKTU. 

 
 Przeznaczenie obiektu. 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Domu Pomocy Spoùecznej w Zochcinku 
polegaj¹ca na budowie szybu windowego celem zapewnienia dostêpu do wszystkich 
kondygnacji przedmiotowego budynku osobom niepeùnosprawnym w szczególno�ci 
poruszaj¹cym siê na wózkach inwalidzkich wraz z monta¿em urz¹dzenia dêwigowego. 
Projektowany szyb windowy usytuowany zostaù od zachodnio - póùnocnej strony budynku DPS. 
Wej�cie do windy zaprojektowano z gùównego holu komunikacyjnego budynku, przy którym 
znajduje siê równie¿ klatka schodowa. Przedmiotowy dêwig bêdzie obsùugiwaù docelowo 3 
kondygnacje � parter, 1 piêtro oraz 2 piêtro.  
 
 Program u¿ytkowy obiektu. 
 
Program u¿ytkowy budynku bez zmian � przedmiotowa inwestycja ma na celu zapewnienie 
osobom niepeùnosprawnym swobodne przemieszczanie siê pomiêdzy kondygnacjami budynku 
Domu Pomocy Spoùecznej. 
 
1.3 Dane techniczne obiektu.   Przed rozbudow¹  Po rozbud. 
 

 powierzchnia zabudowy   703,60 m2   709,30 m2  
 kubatura     7295,00 m3   7358,00 m3 
 wymiary budynku    20,83m / 47,69m  Bez zmian 
 wysoko�ã do okapu b. gùównego  7,12 m     Bez zmian 
 wysoko�ã do okapu szybu windowego     10,65 m 
 wysoko�ã do kalenicy b. gùównego  13,40 m    Bez zmian 
 wysoko�ã do kalenicy szybu windowego     11,75 m 
 k¹t nachylenia dachu b. gùównego  30 stp    Bez zmian 
 k¹t nachylenia dachu szybu winowego     27 stp 

 
 DANE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE. 
 Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 
 
Przedmiotowe zamierzenie ingeruje w zewnêtrzn¹ bryùê budynku. Dach nad projektowanym 
szybem windowym zaprojektowany zostaù jako dwuspadowy w ukùadzie prostopadùym do 
kalenicy dachu gùównego o k¹cie nachylenia poùaci 27 stp. Wysoko�ã do kalenicy budynku 
gùównego pozostaje bez zmian. Projektowany szyb windowy z urz¹dzeniem dêwigowym nie ma 
negatywnego wpùywu na rozwi¹zania funkcjonalne w istniej¹cym budynku. Konstrukcja szybu 
¿elbetowa, �ciany szybu murowane z cegùy ceramicznej peùnej lub wapienno - piaskowej.  
 
 
 



 SPOSÓB SPE£NIENIA WYMAGAÑ O KTÓRYCH MOWA W art.5 ust.1 USTAWY. 
 
 Speùnienie wymagañ podstawowych dotycz¹cych: 
 bezpieczeñstwa konstrukcji � rozbudowê przedmiotowego obiektu zaprojektowano zgodnie 

z obowi¹zuj¹cymi normami bran¿owymi i sztuk¹ budowlan¹, zastosowano materiaùy 
posiadaj¹ce odpowiednie atesty i �wiadectwa jako�ci dopuszczone do stosowania w 
budownictwie ogólnym, 

 bezpieczeñstwa po¿arowego � projektowany obiekt wykonany bêdzie z materiaùów 
niepalnych speùniaj¹cych warunki ochrony przeciwpo¿arowej, 

 bezpieczeñstwa u¿ytkowania � przyjête do obliczeñ statycznych obci¹¿enia u¿ytkowe i 
wspóùczynniki bezpieczeñstwa s¹ zgodne z Polskimi Normami i zapewniaj¹ bezpieczne 
u¿ytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska � dla 
przyjêtego programu u¿ytkowego obiekt speùnia wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy, 
eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie powoduje zagro¿eñ dla �rodowiska, 

 ochrony przed haùasem i drganiami � dla przyjêtego programu u¿ytkowego nie wystêpuje 
emisja haùasu i drgañ zwi¹zanych z eksploatacj¹, 

 odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku � nie dotyczy, 
 
 Warunki u¿ytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczególno�ci w zakresie: 
 
 zaopatrzenie w wodê, energiê elektryczn¹ i energiê ciepln¹ � bez zmian, 
 usuwanie �cieków, wody opadowej i odpadów � spùyw wody opadowej za pomoc¹ rynien na 

gùówn¹ poùaã dachu budynku � odprowadzenie wód opadowych z dachu gùównego budynku 
pozostaje bez zmian, 

 mo¿liwo�ã dostêpu do usùug telekomunikacyjnych, w szczególno�ci w zakresie 
szerokopasmowego dostêpu do internetu � budynek jest przyù¹czony do sieci 
telekomunikacyjnej � bez zmian. 

 
 Mo¿liwo�ã utrzymania wùa�ciwego stanu technicznego. 
 
Obiekt budowlany nale¿y u¿ytkowaã w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami 
ochrony �rodowiska oraz utrzymywaã w nale¿ytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczaj¹c do nadmiernego pogorszenia jego wùa�ciwo�ci u¿ytkowych i sprawno�ci 
technicznej. 
 
 Niezbêdne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepeùnosprawne. 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku DPS o zewnêtrzny szyb windowy wraz z 
monta¿em urz¹dzenia dêwigowego celem dostosowania istniej¹cego obiektu do obsùugi przez 
osoby niepeùnosprawne w szczególno�ci poruszaj¹ce siê na wózku inwalidzkim. Niniejsze 
rozwi¹zanie zapewni bezkolizyjny dostêp do pomieszczeñ zlokalizowanych na wszystkich 
kondygnacjach nadziemnych przedmiotowego budynku.  
 



 Ochrona ludno�ci zgodnie z wymogami obrony cywilnej. 
 nie dotyczy, 
 
 Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
Dziaùka na której projektowana jest budowa przedmiotowego obiektu nie jest wpisana do 
rejestru zabytków. 
 

 Odpowiednie usytuowanie na dziaùce budowlanej. 
 
 Usytuowanie projektowanej budowê szybu dêwigu osobowego przedstawia projekt 

zagospodarowania terenu � rys. Z � 01 s kali 1:500, 
 
 Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 
Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich,  w tym 
zapewnienia dostêpu do drogi publicznej, dostêpu do mediów w rozumieniu przepisów Prawa 
Budowlanego. 
 
 Warunki bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia osób przebywaj¹cych na terenie budowy. 
 
Obiekt budowlany nale¿y u¿ytkowaã w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami 
ochrony �rodowiska oraz utrzymywaã w nale¿ytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczaj¹c do nadmiernego pogorszenia jego wùa�ciwo�ci u¿ytkowych i sprawno�ci 
technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DANE  KONSTRUKCYJNO - MATERIA£OWE. 
 
 Specyfikacja techniczna windy. 
 

 typ dêwigu: osobowy o napêdzie hydraulicznym z zaworami regulowanymi elektronicznie 
cyfrowo  

 zespóù napêdowy umieszczony w pomieszczeniu maszynowni lub szafie umiejscowionej 
przy szybie, 

 dêwig zgodny z Dyrektyw¹ dêwigow¹ 2014/33/UE oraz normami zharmonizowanymi do 
tej dyrektywy 

 udêwig     630 kg  lub  8 osób 
 ilo�ã przystanków   3   
 prêdko�ã jazdy                                        do 1m/s 
 kabina nieprzelotowa o wymiarach 1100 mm x 1400 mm  
 drzwi szybowe (przystankowe) automatyczne 2-segmentowe z futrynami  

900mm x 2000 mm  
 drzwi kabinowe automatyczne 2-segmentowe 900mm x 2000 mm z pùynn¹ regulacj¹ 

zamykania i otwierania z podwójnym systemem kontroli przed �ci�niêciem pasa¿era 
fotobariera  oraz urz¹dzenie gwarantuj¹ce otwarcie zamykaj¹cych siê drzwi po 
napotkaniu przeszkody,  

 wentylacja kabiny grawitacyjna i wymuszona wentylatorem elektrycznym, 
 podùoga kabiny metalowa, wyùo¿ona wykùadzin¹ antypo�lizgow¹  
 porêcze z rury nierdzewnej polerowanej  
 listwa przypodùogowa - profile z blachy nierdzewnej  
 o�wietlenie ledowe kabiny z funkcj¹ automatycznego przygaszania w przypadku postoju 

dêwigu (oszczêdno�ã energii),  
 o�wietlenie awaryjne kabiny przy braku zasilania przez min. 2 godz. z wùasnego êródùa 

energii 
 kaseta dyspozycji (panel sterowniczy) ze stali nierdzewnej zamontowany na �cianie 

bocznej panel wyposa¿ony w przyciski ze stali nierdzewnej, z grafik¹ Braille�a piêter,  
przedùu¿aj¹cy czas otwartych drzwi, wù¹czaj¹cy wentylator kabiny,  alarmu,  z  systemem 
dwukierunkowej ù¹czno�ci gùosowej (intercom) zapewniaj¹cy ù¹czno�ã w czasie awarii 
dêwigu pomiêdzy kabin¹ a sùu¿bami ratowniczymi zgodnie z norm¹ zharmonizowan¹ 
poprzez sieã GSM, elektroniczny cyfrowy piêtrowskazywacz kabinowy,  sygnalizacja 
�wietlna przeci¹¿enia kabiny,  

 kasety wezwañ na przystankach wykonane ze stali nierdzewnej  
 piêtrowskazywacze i sygnalizatory kierunku jazdy na ka¿dym przystanku 
 sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze góra-dóù z mo¿liwo�ci¹ programowania ró¿nych 

funkcji eksploatacyjnych, wù¹czenie sterowania w system wykrywania po¿aru dla zjazdu 
po¿arowego dêwigu  

 
 Ukùad konstrukcyjny obiektu istniej¹cy oraz projektowany. 
 
 



 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOÝAROWEJ. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie ma wpùywu na zmianê uwarunkowañ istniej¹cej ochrony 
po¿arowej, nie koliduje z istniej¹cymi drogami ewakuacyjnymi. Elementy szybu windowego oraz 
urz¹dzenia dêwigowego wykonane zostan¹ z materiaùów nie rozprzestrzeniaj¹cych ognia. 

 
 UWAGI KOÑCOWE. 

 
 dopuszcza siê zastosowanie materiaùów i urz¹dzeñ równorzêdnych o parametrach 

technicznych i jako�ciowych nie gorszych ni¿ przyjête w dokumentacji, ostateczny wybór 
urz¹dzenia pozostaje po stronie zamawiaj¹cego, 

 wszystkie roboty budowlane nale¿y wykonaã zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, 

 u¿yte do budowy materiaùy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaã 
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak �B� dopuszczaj¹cy do obrotu materiaùami 
budowlanymi oraz speùniaã odpowiednie normy, 

 o wszelkich niejasno�ciach lub w sprawach nie objêtych przedmiotowym opracowaniem 
nale¿y informowaã nadzór autorski w celu unikniêcia bùêdów w wykonaniu lub zastosowaniu 
rozwi¹zañ zamiennych, 
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