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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  

ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO : 

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W GOGOLINIE  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 
 
 
Lokalizacja: Gogolin, ul. Konopnickiej, 47-320 Gogolin    
   DZIAŁKA NR 164/2, km 3, obręb Gogolin II 
   DZIAŁKA NR 143, km 2, obręb Gogolin III 

 
Inwestor:  Komunalne Przedsiębiorstwo  
   Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. 

 
Siedziba:  ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin, 
   tel. 77 4232031 
    
 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem dn. 09.05.2016r. 
1.2.Koncepcja dla przedmiotowej inwestycji, zaakceptowana przez inwestora 13.06.2016r. 
1.3. Ustawa z dnia 27-go marca 2003r - "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym" 
(Dz.U. nr 80, poz. 717). 
1.4. Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 718). 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z 2003r).  
1.6.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie 
(tekst ujednolicony na dzień 15 lipca 2009r. z późniejszymi zmianami). 
1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016r. w 
sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali 
socjalnych. 
1.9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. 
1.9. Wytyczne do przyznania bezzwrotnej dotacji i finansowego wsparcia gmin. 
1.10. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gogolin, Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XLII/357/2010 z dn. 28.01.2010r.  
1.11. Pozostałe przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 
 
 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
 
2.1. Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego 
dla zadania: Budowa budynku socjalnego w Gogolinie wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Inwestycja ma na celu stworzenie ciekawej bryły obiektu oraz dostosowanie obiektu dla 
potrzeb przyszłych użytkowników, wg obowiązujących obecnie przepisów prawa, 
wymogów technicznych i norm budowlanych.  
 
 



 
3. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 
3.1. Działka budowlana należąca do inwestora oznaczona nr 164/2, km 3, obręb Gogolin 
II, o powierzchni całkowitej ok. 1,28 ha, położona przy ulicy Konopnickiej w Gogolinie 
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gogolin, wchodzi w skład jednostki 4MU, przeznaczonej pod teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. Działka ma kształt wieloboku. Obecne działka jest zabudowana. 
Znajdują się na niej m.in. budynki będące pozostałością „starego browaru”. Budynki te 
(również inwentarskie) są obecnie zamieszkałe przez miejscowe rodziny. Obiekty 
docelowo będą wyburzone (w drugiem etapie inwestycji, po zmianie Planu Miejscowego), 
a tamtejsi mieszkańcy przeniesieni do nowo wybudowanego budynku wielorodzinnego. W 
sąsiedztwie znajduje się trasa kolejowa Kędzierzyn–Koźle – Gogolin - Opole oraz budynki 
jednorodzinne i usługowe. Istniejący teren działki to obecnie nieutwardzony polny, teren 
wykorzystywany przez mieszkańców jako miejsce do parkowania oraz teren rekreacyjny. 
Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi lokalnej oraz dojazdowej o nawierzchni 
asfaltowej. Teren działki jest uzbrojony w sieci (elektroenergetyczną, wodociągową, 
kanalizacyjną i gazową), które są aktualnie wykorzystywane, a w pobliżu działki 
zlokalizowana jest sieć kanalizacji deszczowej.  
 
3.2. Projektowana inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego socjalnego, 
wielorodzinnego (galeriowego). Lokalizację budynku planuje się z zachowaniem 
normatywnych odległości od granic działek budowlanych i istniejących budynków, które w 
późniejszych etapach budowy planuje się wyburzyć. Projektowany budynek jest 
wolnostojący, bez podpiwniczenia i posiada trzy kondygnacje naziemne.  
 Projektuje się również zagospodarowanie terenu dla potrzeb planowanej inwestycji. 
Na terenie działki zaprojektowano 49 miejsc parkingowych (> 30 x 1.5mp/1 mieszkanie, 
wg MPZP), w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych. W kolejnym, drugim etapie 
inwestycji przewiduje się 42 miejsca parkingowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. W 
trzecim, ostatnim etapie przewiduje się wykonać 44 miejsca parkingowe, w tym 6 dla osób 
niepełnosprawnych. Projektowany wjazd na opracowywany teren znajduje się od ulicy 
Konopnickiej, od strony północno – wschodniej (od ulicy KDL, wg MPZP). Na 
opracowywanej nieruchomości zaprojektowano chodniki, place utwardzone, drogi 
wewnętrzne, jak również rabaty kwiatowe oraz tereny zielone z placem zabaw dla dzieci i 
w przyszłości ścieżkę zdrowia dla osób starszych. Mieszkania zlokalizowane na parterze 
mają wydzielone ogródki zielone. 
Miejsce na odpady stałe (4 pojemniki na odpady stałe o poj. 1100l. - docelowo 8 i 1 
pojemnik na szkło o poj. 500l. - docelowo 2) zlokalizowano w normatywnej odległości od 
granicy działki i budynków przy ul. Konopnickiej. Przy śmietniku zaprojektowano zatoczkę 
dla komunalnych pojazdów porządkowych w celu usprawnienia ruchu drogowego. Kolejny 
śmietnik na (5 pojemników) przewiduje się wykonać w trzecim etapie inwestycji. Za wywóz 
odpowiedzialna będzie wyspecjalizowana miejscowa firma (Inwestor). Uzbrojenie terenu 
należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi, na podstawie otrzymanych warunków. 
  
 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI: 
 

4.1. Powierzchnia działki nr: 164/2           (ok.12800m²) 1.28 ha  
       Powierzchnia działki ETAP 1     5797m² – 100.00 % 
4.1.1. Projektowana powierzchnia zabudowy       882m²  –   15.21% 
4.1.2. Powierzchnie utwardzone (chodniki, m. parkingowe, drogi) 2535m²  –    43.73% 
4.1.3. Powierzchnie zielone (zieleń, ogródki, rabaty, plac zabaw) 2380m²  –    41.06%. 

 

Powierzchnia zabudowy wynosi 15.21% 
- CO JEST ZGODNE Z WYTYCZNYMI MPZP (max. 55%) !!! 

 

Powierzchnie zielone (biologicznie czynne) wynoszą 41.06% 
- CO JEST ZGODNE Z WYTYCZNYMI MPZP (min. 25%) !!! 



 
 
5. INFORMACJE DODATKOWE: 
 
5.1. Projekt wykonano zgodnie z wytycznymi aktualnego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gogolin, Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie, 
Nr XLII/357/2010 z dn. 28.01.2010r. oraz wg zaleceń i wskazówek Inwestora. 
 
 
6. PROGRAM UŻYTKOWY: 
 
6.1. Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest budowa budynku socjalnego, 
wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
 
6.2. Charakterystyka użytkowa. 
 Opracowanie obejmuje budowę budynku socjalnego, niepodpiwniczonego z  
mieszkaniami na trzech kondygnacjach nadziemnych (parter i dwa piętra). Projektowana 
liczba mieszkań w budynku wynosi 30szt. Zaprojektowano 4 mieszkania dwupokojowe i 
sześć mieszkań jednopokojowych na każdej z 3 kondygnacji. Mieszkania dwupokojowe na 
parterze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania na piętrach dostępne 
są z galerii. Każde mieszkanie posiada komórkę lokatorską dostępną od strony 
komunikacji zewnętrznej (wyjątek stanowią pomieszczenia pomocnicze dla mieszkań M10, 
M20 i M30, do których dostęp jest z własnego wiatrołapu). Poza tym w budynku znajduje 
się kotłownia gazowa wraz z węzłem cieplnym oraz przyłączem wody, do której wejście 
znajduje się od zewnątrz, po przeciwległej stronie budynku. Na parterze zlokalizowane jest 
pomieszczenie techniczne (elektryczne) dostępne od klatki schodowej. Na pierwszym i 
drugim piętrze zaprojektowano pomieszczenia techniczne. W centralnej części budynku 
znajduje się (jednostronnie) oddylatowana klatka schodowa z windą przystosowaną dla 
osób niepełnosprawnych (do realizacji w późniejszym terminie - do tego czasu 
pomieszczenie pomocnicze). 
 
6.3. Zestawienie powierzchni:  
powierzchnia użytkowa netto CCCCCCCCCCCCCCCCCC..   1 432.19m2 
kubatura netto CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ok. 3 700m3 
kubatura brutto CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ok. 5 700m3. 
 
6.4. Powierzchnie dodatkowe 159.20m2 : 
 

1 PIĘTRO: 

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa (m
2
): Wykończenie 

1.68 Komunikacja zewnętrzna – galeria 1 39.80 Beton zatarty na ostro 
1.69 Komunikacja zewnętrzna – galeria 2 39.80 Beton zatarty na ostro 

RAZEM: 79.60 m2 
 

  
 

2 PIĘTRO: 

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa (m
2
): Wykończenie 

2.68 Komunikacja zewnętrzna – galeria 3 39.80 Beton zatarty na ostro 
2.69 Komunikacja zewnętrzna – galeria 4 39.80 Beton zatarty na ostro 

RAZEM: 79.60 m2 
 

  
 

Ogródki mieszkań (10 szt.)MMMMMMMMMMMM.MMMMMMMM............181.83m². 
 
6.5. Powierzchnie poszczególnych kondygnacji: 
 



 

PARTER: 

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa (m
2
): Wykończenie 

0.01 Hol wejściowy / klatka schodowa 30.86 Posadzka betonowa 
0.02 Szyb windy (ew. pom. pomocn.) 3.06 Posadzka betonowa 
0.03 Kotłownia gazowa 10.64 Posadzka betonowa 
0.03A Pom. techniczne (elektryczne) 2.53 Posadzka betonowa 
0.04 Pom.  pomocnicze 1 4.74 Płytki gresowe 
0.05 Wiatrołap 1 5.09 Płytki gresowe 
0.06 Strefa kuchni 1 8.25 Płytki gresowe 
0.07 Strefa komunikacji 1 6.21 Wykładzina PCV 
0.08 Strefa pokoju dziennego 1 16.25 Wykładzina PCV 
0.09 Pokój 1 8.30 Wykładzina PCV 
0.10 Łazienka 1 4.92 Płytki gresowe 
0.11 Pom. pomocnicze 2 4.74 Płytki gresowe 
0.12 Wiatrołap 2 5.09 Płytki gresowe 
0.13 Łazienka 2 4.92 Płytki gresowe 
0.14 Pokój 2 8.30 Wykładzina PCV 
0.15 Strefa pokoju dziennego 2 16.25 Wykładzina PCV 
0.16 Strefa komunikacji 2 6.21 Wykładzina PCV 
0.17 Strefa kuchni 2 8.25 Płytki gresowe 
0.18 Pom. pomocnicze 3 4.67 Płytki gresowe 
0.19 Wiatrołap 3 3.16 Płytki gresowe 
0.20 Komunikacja 3 4.72 Wykładzina PCV 
0.21 Pokój dzienny 3 16.51 Wykładzina PCV 
0.22 Aneks kuchenny 3 4.45 Płytki gresowe 
0.23 Łazienka 3 3.06 Płytki gresowe 
0.24 Pom. pomocnicze 4 4.99 Płytki gresowe 
0.25 Wiatrołap 4 3.16 Płytki gresowe 
0.26 Komunikacja 4 4.72 Wykładzina PCV 
0.27 Pokój dzienny 4 16.51 Wykładzina PCV 
0.28 Aneks kuchenny 4 4.45 Płytki gresowe 
0.29 Łazienka 4 3.06 Płytki gresowe 
0.30 Pom. pomocnicze 5 4.99 Płytki gresowe 
0.31 Wiatrołap 5 3.16 Płytki gresowe 
0.32 Komunikacja 5 4.72 Wykładzina PCV 
0.33 Pokój dzienny 5 16.51 Wykładzina PCV 
0.34 Aneks kuchenny 5 4.45 Płytki gresowe 
0.35 Łazienka 5 3.06 Płytki gresowe 
0.36 Pom. pomocnicze 6 4.74 Płytki gresowe 
0.37 Wiatrołap 6 5.09 Płytki gresowe 
0.38 Strefa kuchni 6 8.25 Płytki gresowe 
0.39 Strefa komunikacji 6 6.21 Wykładzina PCV 
0.40 Strefa pokoju dziennego 6 16.25 Wykładzina PCV 
0.41 Pokój 6 8.30 Wykładzina PCV 
0.42 Łazienka 6 4.92 Płytki gresowe 
0.43 Pom. pomocnicze 7 4.74 Płytki gresowe 
0.44 Wiatrołap 7 5.09 Płytki gresowe 
0.45 Łazienka 7 4.92 Płytki gresowe 
0.46 Pokój 7 8.30 Wykładzina PCV 
0.47 Strefa pokoju dziennego 7 16.25 Wykładzina PCV 
0.48 Strefa komunikacji 7 6.21 Wykładzina PCV 
0.49 Strefa kuchni 7 8.25 Płytki gresowe 
0.50 Pom. pomocnicze 8 4.99 Płytki gresowe 
0.51 Wiatrołap 8 3.16 Płytki gresowe 
0.52 Komunikacja 8 4.72 Wykładzina PCV 
0.53 Pokój dzienny 8 16.51 Wykładzina PCV 
0.54 Aneks kuchenny 8 4.45 Płytki gresowe 
0.55 Łazienka 8 3.06 Płytki gresowe 
0.56 Pom. pomocnicze 9 4.99 Płytki gresowe 
0.57 Wiatrołap 9 3.16 Płytki gresowe 
0.58 Łazienka 9 3.06 Płytki gresowe 
0.59 Aneks kuchenny 9 4.45 Płytki gresowe 
0.60 Pokój dzienny 9 16.51 Wykładzina PCV 
0.61 Komunikacja 9 4.72 Wykładzina PCV 
0.62 Pom. Pomocnicze 10 4.99 Płytki gresowe 
0.63 Wiatrołap 10 3.16 Płytki gresowe 
0.64 Komunikacja 10 4.72 Wykładzina PCV 
0.65 Pokój dzienny 10 16.51 Wykładzina PCV 
0.66 Aneks kuchenny 10 4.45 Płytki gresowe 
0.67 Łazienka 10 3.06 Płytki gresowe 

RAZEM: 483.15 m2 
 

  



 
 

1 PIĘTRO: 

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa (m
2
): Wykończenie 

1.01 Klatka schodowa 34.92 Posadzka betonowa 
1.02 Szyb windy (ew. pom. pomocn.) 3.06 Posadzka betonowa 
1.03 Pom. techniczne 1 3.41 Posadzka betonowa 
1.04 Pom.  pomocnicze 11 4.99 Płytki gresowe 
1.05 Wiatrołap 11 4.59 Płytki gresowe 
1.06 Strefa kuchni 11 8.10 Płytki gresowe 
1.07 Strefa komunikacji 11 4.37 Wykładzina PCV 
1.08 Strefa pokoju dziennego 11 16.31 Wykładzina PCV 
1.09 Pokój 11 12.18 Wykładzina PCV 
1.10 Łazienka 11 2.87 Płytki gresowe 
1.11 Pom. pomocnicze 12 4.99 Płytki gresowe 
1.12 Wiatrołap 12 4.59 Płytki gresowe 
1.13 Łazienka 12 2.87 Płytki gresowe 
1.14 Pokój 12 12.18 Wykładzina PCV 
1.15 Strefa pokoju dziennego 12 16.31 Wykładzina PCV 
1.16 Strefa komunikacji 12 4.37 Wykładzina PCV 
1.17 Strefa kuchni 12 8.10 Płytki gresowe 
1.18 Pom. pomocnicze 13 4.67 Płytki gresowe 
1.19 Wiatrołap 13 3.16 Płytki gresowe 
1.20 Łazienka 13 2.95 Płytki gresowe 
1.21 Aneks kuchenny 13 4.45 Płytki gresowe 
1.22 Pokój dzienny 13 16.51 Wykładzina PCV 

1.23 Komunikacja 13 4.72 Wykładzina PCV 
1.24 Pom. pomocnicze 14 4.99 Płytki gresowe 
1.25 Wiatrołap 14 3.16 Płytki gresowe 
1.26 Komunikacja 14 4.72 Wykładzina PCV 
1.27 Pokój dzienny 14 16.51 Wykładzina PCV 
1.28 Aneks kuchenny 14 4.45 Płytki gresowe 
1.29 Łazienka 14 2.95 Płytki gresowe 
1.30 Pom. pomocnicze 15 4.99 Płytki gresowe 
1.31 Wiatrołap 15 3.16 Płytki gresowe 
1.32 Łazienka 15 2.95 Płytki gresowe 
1.33 Pokój dzienny 15 4.45 Płytki gresowe 
1.34 Aneks kuchenny 15 16.51 Wykładzina PCV 
1.35 Komunikacja 15 4.72 Wykładzina PCV 
1.36 Pom. pomocnicze 16 4.99 Płytki gresowe 
1.37 Wiatrołap 16 4.59 Płytki gresowe 
1.38 Strefa kuchni 16 8.10 Płytki gresowe 
1.39 Strefa komunikacji 16 4.37 Wykładzina PCV 
1.40 Strefa pokoju dziennego 16 16.31 Wykładzina PCV 
1.41 Pokój 16 12.18 Wykładzina PCV 
1.42 Łazienka 16 2.87 Płytki gresowe 
1.43 Pom. pomocnicze 17 4.99 Płytki gresowe 
1.44 Wiatrołap 17 4.59 Płytki gresowe 
1.45 Łazienka 17 2.87 Płytki gresowe 
1.46 Pokój 17 12.18 Wykładzina PCV 
1.47 Strefa pokoju dziennego 17 16.31 Wykładzina PCV 
1.48 Strefa komunikacji 17 4.37 Wykładzina PCV 
1.49 Strefa kuchni 17 8.10 Płytki gresowe 
1.50 Pom. pomocnicze 18 4.99 Płytki gresowe 
1.51 Wiatrołap 18 3.16 Płytki gresowe 
1.52 Komunikacja 18 4.72 Wykładzina PCV 
1.53 Pokój dzienny 18 16.51 Wykładzina PCV 
1.54 Aneks kuchenny 18 4.45 Płytki gresowe 
1.55 Łazienka 18 2.95 Płytki gresowe 
1.56 Pom. pomocnicze 19 4.99 Płytki gresowe 
1.57 Wiatrołap 19 3.16 Płytki gresowe 
1.58 Łazienka 19 2.95 Płytki gresowe 
1.59 Aneks kuchenny 19 4.45 Płytki gresowe 
1.60 Pokój dzienny 19 16.51 Wykładzina PCV 
1.61 Komunikacja 19 4.72 Wykładzina PCV 
1.62 Pom. Pomocnicze 20 4.99 Płytki gresowe 
1.63 Wiatrołap 20 3.16 Płytki gresowe 
1.64 Komunikacja 20 4.72 Wykładzina PCV 
1.65 Pokój dzienny 20 16.51 Wykładzina PCV 
1.66 Aneks kuchenny 20 4.45 Płytki gresowe 
1.67 Łazienka 20 2.95 Płytki gresowe 

RAZEM: 475.39 m2 
 

  



 
 

2 PIĘTRO: 

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa (m
2
): Wykończenie 

2.01 Klatka schodowa 34.92 Posadzka betonowa 
2.02 Szyb windy (ew. pom. pomocn.) 3.06 Posadzka betonowa 
2.03 Pom. techniczne 2 3.41 Posadzka betonowa 
2.04 Pom.  pomocnicze 21 4.99 Płytki gresowe 

2.05 Wiatrołap 21 4.59 Płytki gresowe 
2.06 Strefa kuchni 21 7.99 Płytki gresowe 
2.07 Strefa komunikacji 21 4.37 Wykładzina PCV 
2.08 Strefa pokoju dziennego 21 16.31 Wykładzina PCV 
2.09 Pokój 21 12.18 Wykładzina PCV 
2.10 Łazienka 21 2.77 Płytki gresowe 
2.11 Pom. pomocnicze 22 4.99 Płytki gresowe 
2.12 Wiatrołap 22 4.59 Płytki gresowe 
2.13 Łazienka 22 2.77 Płytki gresowe 
2.14 Pokój 22 12.18 Wykładzina PCV 
2.15 Strefa pokoju dziennego 22 16.31 Wykładzina PCV 
2.16 Strefa komunikacji 22 4.37 Wykładzina PCV 
2.17 Strefa kuchni 22 7.99 Płytki gresowe 
2.18 Pom. pomocnicze 23 4.67 Płytki gresowe 
2.19 Wiatrołap 23 3.16 Płytki gresowe 
2.20 Łazienka 23 2.80 Płytki gresowe 
2.21 Aneks kuchenny 23 4.45 Płytki gresowe 
2.22 Pokój dzienny 23 16.51 Wykładzina PCV 

2.23 Komunikacja 23 4.72 Wykładzina PCV 
2.24 Pom. pomocnicze 24 4.99 Płytki gresowe 
2.25 Wiatrołap 24 3.16 Płytki gresowe 
2.26 Komunikacja 24 4.72 Wykładzina PCV 
2.27 Pokój dzienny 24 16.51 Wykładzina PCV 
2.28 Aneks kuchenny 24 4.45 Płytki gresowe 
2.29 Łazienka 24 2.80 Płytki gresowe 
2.30 Pom. pomocnicze 25 4.99 Płytki gresowe 
2.31 Wiatrołap 25 3.16 Płytki gresowe 
2.32 Łazienka 25 2.80 Płytki gresowe 
2.33 Pokój dzienny 25 4.45 Płytki gresowe 
2.34 Aneks kuchenny 25 16.51 Wykładzina PCV 
2.35 Komunikacja 25 4.72 Wykładzina PCV 
2.36 Pom. pomocnicze 26 4.99 Płytki gresowe 
2.37 Wiatrołap 26 4.59 Płytki gresowe 
2.38 Strefa kuchni 26 7.99 Płytki gresowe 
2.39 Strefa komunikacji 26 4.37 Wykładzina PCV 
2.40 Strefa pokoju dziennego 26 16.31 Wykładzina PCV 
2.41 Pokój 26 12.18 Wykładzina PCV 
2.42 Łazienka 26 2.77 Płytki gresowe 
2.43 Pom. pomocnicze 27 4.99 Płytki gresowe 
2.44 Wiatrołap 27 4.59 Płytki gresowe 
2.45 Łazienka 27 2.77 Płytki gresowe 
2.46 Pokój 27 12.18 Wykładzina PCV 
2.47 Strefa pokoju dziennego 27 16.31 Wykładzina PCV 
2.48 Strefa komunikacji 27 4.37 Wykładzina PCV 
2.49 Strefa kuchni 27 7.99 Płytki gresowe 
2.50 Pom. pomocnicze 28 4.99 Płytki gresowe 
2.51 Wiatrołap 28 3.16 Płytki gresowe 
2.52 Komunikacja 28 4.72 Wykładzina PCV 
2.53 Pokój dzienny 28 16.51 Wykładzina PCV 
2.54 Aneks kuchenny 28 4.45 Płytki gresowe 
2.55 Łazienka 28 2.80 Płytki gresowe 
2.56 Pom. pomocnicze 29 4.99 Płytki gresowe 
2.57 Wiatrołap 29 3.16 Płytki gresowe 
2.58 Łazienka 29 2.80 Płytki gresowe 
2.59 Aneks kuchenny 29 4.45 Płytki gresowe 
2.60 Pokój dzienny 29 16.51 Wykładzina PCV 
2.61 Komunikacja 29 4.72 Wykładzina PCV 
2.62 Pom. Pomocnicze 30 4.99 Płytki gresowe 
2.63 Wiatrołap 30 3.16 Płytki gresowe 
2.64 Komunikacja 30 4.72 Wykładzina PCV 
2.65 Pokój dzienny 30 16.51 Wykładzina PCV 
2.66 Aneks kuchenny 30 4.45 Płytki gresowe 
2.67 Łazienka 30 2.80 Płytki gresowe 

RAZEM: 473.65 m2 
 

  



 
6.6. Powierzchnie poszczególnych mieszkań na kondygnacji: 
 
PARTER: 

Lp. Numer mieszkania Ilość 
pokoi 

Pow. ogródka 
(m

2
): 

Pow. mieszkania 
(m

2
): 

Pow. pom. 
pomocniczego (m

2
): 

1 Mieszkanie  1 (M1) dla os. niepełnospr. 2  22.90 49.02 4.74 

2 Mieszkanie  2 (M2) dla os. niepełnospr. 2 22.43 49.02 4.74 

3 Mieszkanie  3 (M3) 1 15.40 31.90 4.67 

4 Mieszkanie  4 (M4) 1 15.40 31.90 4.99 

5 Mieszkanie  5 (M5) 1 15.68 31.90 4.99 

6 Mieszkanie  6 (M6) dla os. niepełnospr. 2 22.90 49.02 4.74 

7 Mieszkanie  7 (M7) dla os. niepełnospr. 2 22.99 49.02 4.74 

8 Mieszkanie  8 (M8) 1 15.41 31.90 4.99 

9 Mieszkanie  9 (M9) 1 15.41 31.90 4.99 

10 Mieszkanie  10 (M10) 1 13.31 31.90 4.99 

RAZEM:  
 

181.83 m2 
 

387.48 m2
 

 

48.58 m2
 

 
PIĘTRO 1: 

Lp. Numer mieszkania Ilość pokoi: 
Pow. mieszkania 

(m
2
): 

Pow. pom. 
pomocniczego (m

2
): 

1 Mieszkanie  11 (M11) 2  48.42 4.99 

2 Mieszkanie  12 (M12) 2 48.42 4.99 

3 Mieszkanie  13 (M13) 1 31.79 4.67 

4 Mieszkanie  14 (M14) 1 31.79 4.99 

5 Mieszkanie  15 (M15) 1 31.79 4.99 

6 Mieszkanie  16 (M16) 2 48.42 4.99 

7 Mieszkanie  17 (M17) 2 48.42 4.99 

8 Mieszkanie  18 (M18) 1 31.79 4.99 

9 Mieszkanie  19 (M19) 1 31.79 4.99 

10 Mieszkanie  20 (M20) 1 31.79 4.99 

RAZEM:  
 

384.42 m2 
 

49.58 m2
 

 
PIĘTRO 2: 

Lp. Numer mieszkania Ilość pokoi: 
Pow. mieszkania 

(m
2
): 

Pow. pom. 
pomocniczego (m

2
): 

1 Mieszkanie  21 (M21) 2  48.21 4.99 

2 Mieszkanie  22 (M22) 2 48.21 4.99 

3 Mieszkanie  23 (M23) 1 31.64 4.67 

4 Mieszkanie  24 (M24) 1 31.64 4.99 

5 Mieszkanie  25 (M25) 1 31.64 4.99 

6 Mieszkanie  26 (M26) 2 48.21 4.99 

7 Mieszkanie  27 (M27) 2 48.21 4.99 

8 Mieszkanie  28 (M28) 1 31.64 4.99 

9 Mieszkanie  29 (M29) 1 31.64 4.99 

10 Mieszkanie  30 (M30) 1 31.64 4.99 

RAZEM:  
 

382.68 m2 
 

49.58 m2
 

 
 ogródków mieszkań pom. pomocniczych 

SUMA POWIERZCHNI: 181.83 m2 1154.58 m2 147.74 m2 
 
 
7. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE, ORAZ DANE 
KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE. 
 
7.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie rozwiązań 
konstrukcyjnych wynikających z zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, socjalnego w Gogolinie. 
 



 
 

 
7.2. Opis konstrukcji. 
Główny ustrój nośny obiektu tworzą konstrukcyjne poprzeczne ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne oraz podłużne ściany zewnętrzne i żelbetowe ramy galerii. Taki układ w 
postaci ścian ceramicznych wraz z żelbetowymi elementami: wieńcami, belkami, ramami, 
stropami oraz konstrukcją klatki schodowej - zapewniają sztywność przestrzenną budynku. 
Rozstawy ścian poprzecznych (rozpiętości stropów) wynoszą 6,0m oraz 4,2m. W budynku 
zastosowano dylatację, która biegnie wzdłuż ściany poprzecznej i jest zlokalizowana 
pomiędzy częścią mieszkalną, a klatką schodową. 
 Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny ma trzy kondygnacje nadziemne i 
nie jest podpiwniczony. Budynek składa się z dwóch oddylatowanych segmentów i będzie 
wznoszony w technologii tradycyjnej: 
- dach dwuspadowy (do środka), wentylowany, o nachyleniu połaci 5% wykonany z płyt 
dachowych, 
- płyta stropodachu nad 2 piętrem – użebrowana, żelbetowa monolityczna, 
- stropy nad parterem i 1 piętrem – gęstożebrowe typu Teriva 4,0/1, 
- płyty galerii na poziomie 1 i 2 piętra – żelbetowe, monolityczne, 
- konstrukcja nośna w postaci ścian poprzecznych i zewnętrznych podłużnych (z pustaków 
ceramicznych) wraz z układem żelbetowych wieńców i belek, 
- ramy galerii – żelbetowe ustroje złożone z rygli i słupów wylewanych na budowie, 
- schody płytowe, żelbetowe, monolityczne, 
- stropy i spoczniki w klatce schodowej wykonane z żelbetu, wylewane na budowie, 
- szyb windy żelbetowy, monolityczny 
- fundamenty w postaci żelbetowych, monolitycznych ław i ścian fundamentowych pod 
ścianami oraz stóp fundamentowych pod słupami, 
- ścianki działowe z elementów ceramicznych, 
- oddylatowane zadaszenie wejścia głównego ma konstrukcję żelbetową, monolityczną. 
7.2.1. Zasadnicze wymiary. 
Cały budynek ma wymiary rzutu w osiach głównych 53,4x12,3m (wymiary rzutów w osiach 
głównych oddylatowantch segmentów wynoszą odpowiednio: 24,6x12,3m oraz 
28,35x12,3m). 
Maksymalna wysokość trzykondygnacyjnego budynku, liczona od poziomu parteru ±0,00m 
do wierzchu attyki i stropu szybu widy, wynosi +9,55m. Wierzch płyty stropodachowej 
znajduje się na poziomie +8,47m. Wysokości wszystkich kondygnacji w świetle (liczone od 
warstw wykończeniowych) wynoszą 2,55m. Rozstawy ścian poprzecznych (rozpiętości 
stropów) wynoszą 6,0m oraz 4,2m. Posadowienie budynku (spód ławy fundamentowej) 
przyjęto na poziomie -1,52m, co odpowiada rzędnej ok. 169,18m n.p.m. Oddylatowane 
zadaszenie ma wymiary w rzucie 5,9x4,1m, a jego maksymalna wysokość liczona od 
poziomu parteru ±0,00m do wierzchu attyki, wynosi 2,90m. 
7.2.2. Technologia realizacji. 
Obiekt został zaprojektowany w technologii tradycyjnej, z elementami prefabrykacji w 
postaci konstrukcji stropów nad parterem i 1 piętrem – strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 - 
na które składają się żelbetowe belki stropowe wykonane w wyspecjalizowanych 
zakładach produkcyjnych oraz konstrukcji dachu – płyty warstwowe wybranego 
Producenta. 
7.2.3. Układ konstrukcyjny. 
Przyjęto główny układ konstrukcyjny budynku poprzeczny złożony z ceramicznych ścian 
nośnych, na których oparto, za pośrednictwem żelbetowych wieńców stropy 
(gęstożebrowe nad parterem i 1 piętrem oraz monolityczny, użebrowany nad 2 piętrem). 
Rozstawy ścian poprzecznych (rozpiętości stropów) wynoszą 6,0m oraz 4,2m. Konstrukcje 
galerii, oddylatowanych segmentów budynku mają układ podłużny i składają się z 
żelbetowych, monolitycznych płyt na poszczególnych kondygnacjach, opartych na 
ceramicznych ścianach podłużnych oraz na żelbetowych ryglach ram. 
 



 
 
Dylatacja budynku biegnie wzdłuż ściany poprzecznej i jest zlokalizowana pomiędzy 
częścią mieszkalną, a klatką schodową. Konstrukcja klatki schodowej jest mieszana i 
składa się z żelbetowych schodów płytowych, płyt stropowych i spocznikowych opartych 
na systemie żelbetowych (podłużnych i poprzecznych) belek monolitycznych oraz na 
poprzecznych ścianach ceramicznych. W klatce schodowej zlokalizowano szyb windy, 
który ma konstrukcję żelbetową, monolityczną. Pokrycie dachu jest w postaci 
systemowych płyt dachowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Wszystkie elementy 
konstrukcyjnie posadowiono na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych na 
jednakowym poziomie w warstwie gruntu nasypowego w postaci zagęszczonej pospółki. 
 
7.3. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zostały pokazane na rysunkach 
konstrukcyjnych projektu budowlanego (projekt wykonawczy - będzie tematem odrębnego 
opracowania). 
 
7.4. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, wg projektu konstrukcji. Podstawowe 
wyniki znajdują się w egzemplarzu archiwalnym konstruktora. 
 
7.5. Zastosowane materiały konstrukcyjne. 
Beton konstrukcyjny C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W). Stal profilowa 
S235JR. Pustaki ceramiczne gr. 25cm kl. 15Mpa. Bloczki betonowe B20. Zaprawa 
cementowo-wapienna kl. 5Mpa. 
 
7.6. Warunki gruntowo-wodne. 
Powierzchnia terenu jest płaska, z lekkim spadkiem w kierunku południowym i kształtuje 
się w granicach rzędnych 170,10 – 170,77m n.p.m. 
Warunki geotechniczne. Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji obiektu rozpoznano 
wykonując 3 otwory geotechniczne o głębokości 6m (2 otwory) i 6,5m (1 otwór). 
Układ warstw geotechnicznych jest następujący: pierwszą warstwę stanowią nasypy 
niebudowlane (występują na całym terenie opracowania) złożone z mieszaniny 
różnofrakcyjnego gruzu ceglanobetonowego z wyburzeń (w stanie luźnym), gleby, lokalnie 
piaski i gliny o grubości 1,5 - 2,7m (w zależności od poziomu istniejącego terenu). 
Poniżej występują następujące warstwy: 
- dla otworu badawczego nr 1: piaski średnie ze żwirem, piaski grube w stanie 
średniozagęszczonym (ID=0,50, grubość warstwy wynosi 0,5m), następnie glina pylasta w 
stanie twardoplastycznym (IL=0,21, grubość warstwy wynosi 0,8m), kolejno piaski średnie, 
piaski średnie przewarstwione gliną pylastą, piaski średnie przewarstwione piaskiem 
drobnym, piaski grube – uogólniony stopień zagęszczenia dla tej warstwy wynosi ID=0,55 
(średnio zagęszczone), a grubość warstwy wynosi 1,9m. Na głębokości 5,7-6,0m (od 
powierzchni terenu), czyli do spodu wierceń występuje glina pylasta w stanie 
twardoplastycznym (IL=0,23). 
- dla otworu badawczego nr 2: piaski średnie ze żwirem, piaski grube w stanie 
średniozagęszczonym (ID=0,50, grubość warstwy wynosi 0,7m), a następnie piaski 
średnie, piaski średnie przewarstwione gliną pylastą, piaski średnie przewarstwione 
piaskiem drobnym, piaski grube – uogólniony stopień zagęszczenia dla tej warstwy wynosi 
ID=0,55 (średnio zagęszczone), a grubość warstwy wynosi 2,7m (w strefie głębokości od 
3,3 – 6,0m czyli do spodu wierceń). 
- dla otworu badawczego nr 3: piaski pylaste w stanie średniozagęszczonym (ID=0,50, 
grubość warstwy wynosi 1,5m), następnie glina pylasta zwięzła w stanie 
twardoplastycznym (IL=0,10, grubość warstwy wynosi 0,5m), kolejno namuły organiczne 
gliniaste w stanie plastycznym (IL=0,60, grubość warstwy wynosi 2,3m) i poniżej piaski 
średnie, piaski średnie przewarstwione gliną pylastą, piaski średnie przewarstwione 
piaskiem drobnym, piaski grube – uogólniony stopień zagęszczenia dla tej warstwy wynosi 
ID=0,55 (średnio zagęszczone), a grubość warstwy wynosi 0,8m (w strefie głębokości od 
5,7 – 6,5m czyli do spodu wierceń). 



 
W trakcie prowadzonych prac polowych we wszystkich wykonanych otworach badawczych 
stwierdzono występowanie wody gruntowej. Wodę gruntową o zwierciadle napiętym lub 
swobodnym nawiercona w strefie głębokości 3,3-5,7m od pow. istniejącego terenu na 
rzędnych 165,12–166,97m n.p.m. i ustabilizowano w strefie głębokości 2,9-4,9m od 
powierzchni istniejącego terenu na rzędnych 165,92–167,87m n.p.m. Stwierdzono także 
sączenia w stropowych partiach przewarstwień gliniastych pośród piasków. Poziom wód 
gruntowych może wykazywać wahania uzależnione od pory roku i wielkości opadów 
atmosferycznych w granicach +1,0m ponad stan stwierdzony podczas prac polowych. 
Kategoria geotechniczna obiektu. Na podstawie §4 p.4 i 5 oraz treści §5 rozporządzenia 
[2.5] – po analizie wyników badań geotechnicznych, uwzględniając zastosowaną w 
projekcie wymianę gruntu - wymiana dotyczy warstwy nasypów niebudowlanych pod 
całym obiektem oraz zalegającą poniżej warstwę namułów pod fragmentem planowanej 
inwestycji – oraz posadowienie obiektu powyżej poziomu wód gruntowych w warstwie 
zagęszczonej podsypki z pospółki, zalicza się projektowany obiekt do drugiej kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 
7.7. Fundamenty. 
Bezpośrednio pod całym obiektem zalega warstwa gruntów niebudowlanych w postaci 
nasypów (złożona z gruzu ceglano-budowlanego i gleby) do maksymalnej głębokości 2,7m 
od poziomu istniejącego terenu. W/w warstwę gruntów nasypowych należy wybrać i ich 
miejsce zastąpić pospółką zagęszczoną warstwowo do Is=0,97 (Id=0,70)!. Poniżej poziomu 
posadowienia grubość podsypki z pospółki wyniesie ok.1,2m. Zasypkę fundamentów oraz 
podsypkę pod płytę podposadzkową należy wykonać z piasku średniego zagęszczonego do 
Is=0,97 (Id=0,70). Badania gruntowe wykazały, że pod fragmentem projektowanego budynku 
występuje warstwa gruntów niebudowlanych w postaci namułów gliniastych zalegających 
na głębokości od 3,4–5,7m poniżej poziomu istniejącego terenu. Zasięg występowania w/w 
warstwy gruntów organicznych jest hipotetyczny ze względu na występujące w podłożu 
przeszkody podczas wykonywania wierceń (zalegający gruz ceglano-betonowy). W celu 
określenia dokładnego zasięgu warstwy namułów należy po usunięciu warstwy nasypowej 
wykonać z dna wykopu badania uzupełniające gruntu. Znając zasięg występowania 
namułów gliniastych w podłożu należy zabezpieczyć wykop fundamentowy ściankami 
szczelnymi (od strony granicy działki), a następnie usunąć w/w warstwę gruntów 
niebudowlanych i jej miejsce zastąpić pospółką zagęszczoną warstwowo do Is=0,97 
(Id=0,70)! Dopuszcza się możliwość pominięcia zastosowania ścianek szczelnych (od 
strony granicy działki) pod warunkiem, że wykop fundamentowy (przy zachowaniu 
odpowiedniego nachylenia skarpy wykopu) będzie się znajdował w granicy działki. Podczas 
wymiany gruntu istnieje zagrożenie napływu wody gruntowej do wykopu – w takim 
przypadku należy na bieżąco wypompowywać wodę z wykopu i zastosować drenaż! 
Posadowienie budynku jest bezpośrednie za pomocą ław i stóp fundamentowych w 
warstwie gruntu nasypowego w postaci zagęszczonej pospółki. Projektowane fundamenty 
pod całym budynkiem posadowiono na jednakowej głębokości tj. 1,50m licząc od poziomu 
projektowanego terenu. Przyjęto, że żelbetowe ściany fundamentowe (25x120cm) będą 
monolitycznie połączone z ławami. Żelbetowe, monolityczne ławy mają jednakową 
wysokość 30cm i różne szerokości wymienione w punkcie 5.3 (w projekcie konstrukcji). 
Pod słupy ramy galerii oraz konstrukcję zadaszenia zaprojektowano żelbetowe stopy o 
wymiarach podanych w punkcie 5.3 (w projekcie konstrukcji), natomiast szyb windy 
spoczywa na żelbetowej płycie o gr. 30cm. Poziom posadowienia fundamentów wynosi -
1,52m (spód ławy fundamentowej od poziomu 0,00), co odpowiada rzędnej 169,18m 
n.p.m. Pod wszystkimi fundamentami należy wykonać podłoże z betonu wyrównawczego 
(tzw. chudy beton). Ściany fundamentowe chronić przed wilgocią izolacją z dwóch warstw 
Abizolu R+G. Mury fundamentowe ocieplić warstwą styropianu o grubości 15cm. Płytę 
podposadzkową gr.15cm należy zbroić dwustronnie siatkami z prętów o średnicy 8mm i 
oczkach 15/15cm. Pod płytę podposadzkową należy wykonać podsypkę z piasku 
średniegozagęszczoną do IS = 0,97 (ID = 0,7). Pod murki zewnętrznych ogródków, należy 
wykonać żelbetowe, monolityczne ławy (35x30cm) posadowione na poziomie 0,5m poniżej 
poziomu terenu. 
 



 
 
 
7.8. Ściany nośne. 
Zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm (klasy 15MPa) na zaprawie 
cementowo-wapiennej (klasy 5MPa). Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem o 
gr.15cm i wykończone tynkiem cienkowarstwowym. 
 
7.9. Ściany działowe. 
Ścianki działowe z cegły kratówki lub dziurawki gr.12cm. 
 
7.10. Elementy żelbetowe. 
Wieńce, belki. Na poziomie stropów wszystkich kondygnacji zaprojektowano wieńce na 
ścianach poprzecznych i podłużnych o wymiarach: 25x40cm i 25x42cm (wieńce w klatce 
schodowej) – na poziomie stropów gęstożebrowych oraz 25x35cm na poziomie stropu nad 
2 piętrem. 
Nadproża. W ścianach zewnętrznych w postaci monolitycznych belek żelbetowych 
(25x25cm) oraz prefabrykowanych belek L-19. 
 
7.11. Stropy.  
Stropy nad parterem i 1 piętrem (w części mieszkalnej) przyjęto stropy gęstożebrowe 
Teriva 4.0/1. Rozpiętości stropów (rozstaw poprzecznych ścian nośnych) wynoszą 6,0m 
oraz 4,2m. Pod ceramiczne ścianki działowe zaprojektowano żebra w postaci 
systemowych, prefabrykowanych belek oraz elementy żelbetowe, monolityczne. W 
miejscach obok szachtów instalacyjnych, strop gęstożebrowy jest uzupełniony płytą 
żelbetową. W miejscach gdzie nie mieszczą się systemowe pustaki stropowe należy 
zastosować wkładki wypełniające z betonu komórkowego. Całkowita grubość stropu 
wynosi 24cm (pustaki 21cm + warstawa nadbetonu 3cm). 
Stropy nad 2 piętrem zaprojektowano użebrowany strop żelbetowy, monolityczny. W celu 
zapewnienia płaskiej powierzchni sufitu w pomieszczeniach mieszkalnych strop jest 
odwrócony, tzn. żebra „wystają” ponad górną powierzchnię płyty. Konstrukcja stropu jest w 
postaci żelbetowych belek podłużnych (25x35cm w rozstawie co 2,55m) opartych na 
ścianach poprzecznych, wystając poza lico ścian szczytowych tworząc wysięg attyki oraz 
płyty gr.12cm opierającej się na w/w belkach. 
Do górnej powierzchni belek zamocowana jest stalowa konstrukcja wsporcza pod płyty 
dachowe. 
 
7.12. Konstrukcja galerii. 
W obu oddylatowanych częściach budynku wzdłuż ściany podłużnej zaprojektowano 
galerię stanowiącą ciąg komunikacyjny (dojście z klatki schodowej do mieszkań na 
kondygnacji 1 i 2 piętra). Konstrukcja galerii jest w postaci żelbetowych płyt o gr.12cm 
opartych z jednej strony na wieńcach ścian podłużnych, a z drugiej na ryglach ramy. Rama 
podłużna galerii – jako żelbetowy, monolityczny ustrój nośny złożony ze słupów fi 25cm 
(tworzących kształt litery „V”) oraz rygli 25x40cm. Całkowita długość pojedynczej ramy 
wynosi 24,65m, a wysokość od poziomu terenu 8,77m. 
 
7.13. Klatka schodowa. 
Klatka schodowa zlokalizowana jest w centralnym miejscu budynku i dzieli budynek na 2 
segmenty mieszkalne. Z klatki schodowej jest wejście na galerie obu segmentów. Między 
klatką schodową, a segmentem mieszkalnym zaprojektowano dylatację. Klatka schodowa 
zawiera 2 razy po jednym biegu łączącym poszczególne kondygnacje oraz szyb windy. 
Konstrukcja klatki schodowej jest mieszana i składa się z ceramicznych ścian podłużnych i 
poprzecznych oraz żelbetu, z którego zaprojektowano: schody, stropy, spoczniki, belki 
oraz szyb windy. 
 
 



 
 
7.14. Konstrukcja dachu. 
Konstrukcja dachu wentylowanego składa się z pokrycia w postaci systemowych 
dachowych płyt warstwowych PWD–W 150T lub równoznacznych (trzy łączniki, z 
rdzeniem z wełny mineralnej o gr.15cm) układanych na stalowej konstrukcji wsporczej. 
Spadek połaci dachu to 5%. Głównymi elementami nośnymi konstrukcji wsporczej są belki 
Z HEA 100 oparte na słupkach 80x80x5, L100x100x8 zamocowane do żelbetowych attyk 
oraz C100, L 75x75x8 mocowane bezpośrednio do belek żelbetowych i do postumentów z 
bloczków betonowych wymurowanych na płycie stropodachu. 
Elementy stalowej konstrukcji wsporczej opierają się na żelbetowych belkach podłużnych 
odwróconego stropu nad 2 piętrem (belki są w rozstawie co 2,55m) i należy je wykonać ze 
stali profilowej S235JR. 
 
7.15. Konstrukcja zadaszenia wejścia głównego.  
Zadaszenie jest zlokalizowane przed wejściem do klatki schodowej i jest oddylatowane od 
głównego budynku. Konstrukcja jest żelbetowa, monolityczna i składa się z następujących 
elementów: 
- płyty zadaszenia gr.10cm opartej na żelbetowych ryglach podłużnych (25x30cm), które z 
kolei wsparte są na słupach (fi 25cm) tworzących ramki w kształcie litery „V”. Dodatkowymi 
elementami usztywniającymi są belki poprzeczne stanowiące górne rygle ram. 
Fundamenty są w postaci stóp fundamentowych pod słupami ram i są posadowione na 
tym samym poziomie co cały budynek socjalny, tj. -1,52m (spód ławy fundamentowej od 
poziomu 0,00) co odpowiada rzędnej 169,18m n.p.m. 
 
7.16. Konstrukcja zewnętrznych ogródków. 
Zewnętrzne murki ogródków należy wykonać z bloczków betonowych i posadowić na 
żelbetowych ławach (35x30cm) na poziomie 0,5m poniżej poziomu terenu. Wysokość 
murków ponad poziom terenu wynosi 1,20m. 
 
7.17. Prefabrykowany zbiornik technologiczny. 
W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano prefabrykowany zbiornik wody 
deszczowej (zgodnie z otrzymanymi warunkami) - ze stali, który jest całkowicie zagłębiony 
w gruncie i jest zlokalizowany ok. 10m od projektowanego budynku socjalnego (od osi 4). 
Dokładne umiejscowienie zbiornika pokazano, np. na projekcie zagospodarowania terenu, 
na rys. architektury A0. 
Szczegółowy opis techniczny zbiornika oraz wytyczne jego posadowienia, zasypania i 
montażu - w opisie branżowym projektu wykonawczego. 
Niniejsza dokumentacja opisowa ma na celu jedynie określenie możliwości adaptacji w.w. 
zbiornika technologicznego do istniejących warunków gruntowych. 
Zastosowany zbiornik OKSYD-ZR HCTC PA-32 (lub równoznaczny) o wymiarach: dł. 14m, 
szer. 2,8m, wys. 2,01m i posadowiony na głębokości ok. -3,51m, co odpowiada rzędnej 
167,19m n.p.m. (rzędna dna zbiornika).  
W miejscu lokalizacji zbiornika na głębokości posadowienia (punkt badawczy nr 2, wg 
dokumentacji geologicznej), zalega grunt w postaci piasku grubego i średniego o stopniu 
zagęszczenia ID=0,55 (średniozagęszczony) – taki grunt występuje na głębokości od 3,5-
6,0m, czyli do spodu wierceń. Głębokość zwierciadła wody gruntowej wynosi ok. 3,3m 
poniżej poziomu gruntu.  
Wg wytycznych producenta, fundament pod zbiornik powinien być wykonany w formie 
warstwy zagęszczonego  kruszywa o miąższości 30cm (wskaźnik zgęszczenia kruszywa 
fundamentu powinien wynosić Is=0,98). Na zagęszczonej warstwie fundamentu należy 
ułożyć luźno warstwę piasku o miąższości 5cm, aby umożliwić zagłębienie się karbów rury 
zbiornika. Grunt na fundament kruszywowy oraz zasypkę powinien spełniać wymagania 
producenta zbiornika (np. mieszanina żwirowo-piaskowa o frakcji 0-45mm). Materiał użyty 
do wykonania fundamentu nie może zawierać związków organicznych, zmarzlin, itp. 
 



 
 
Zasypkę zbiornika (odpowiedni materiał i sposób zagęszczania) należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta zbiornika! Biorąc pod uwagę wytyczne producenta i zaistniałe 
warunki hydrogeologiczne (grunt rodzimy jest nośny i może wystąpić woda gruntowa w 
strefie posadowienia zbiornika), zbiornik należy posadowić na fundamencie żwirowo-
piaskowym (opisanym powyżej, który z kolei ma być posadowiony na nośnym gruncie 
rodzimym). Z uwagi na możliwość wystąpienia wody gruntowej i posadowienie w gruntach 
niespoistych, należy zastosować kotwienie zbiornika do fundamentu kruszywowego przy 
pomocy geosiatki. Geosiatka jednokierunkowo rozciągana o wytrzymałości na rozciąganie 
min. 90kN/m. Geosiatkę należy zakotwić w zagęszczonej mechanicznie warstwie tłucznia 
lub klińca o odpowiedniej długości zakotwienia geosiatki (wg wytycznych producenta). Na 
czas montażu zbiornika należy zapewnić odwodnienie wykopu (np. poprzez zastosowanie 
instalacji igłofiltrowych). 
 
7.18. Miejsce na odpadki - Śmietnik wolnostojący (wg rys. nr AK16). 
- wymiana gruntu pod fundamentami śmietnika na pospółkę zagęszczoną do Id=0.7 
- ławy fundamentowe 40x30cm, 
- ściany żelbetowe monolityczne gr. 20cm, 
- konstrukcja dachu z profili zamkniętych stalowych: pas dolny 120x120x5mm, słupki i pas 
górny 80x80x5mm, płatwie 50x50x4mm, 
- pokrycie dachu blachą trapezową o wys. 3,5cm. 
 
7.19. Parking naziemny (49 m.p.) - podbudowa. 
Ze względu na występowanie nasypów niebudowlanych (piasek, gleba, gruz ceglany, wg 
badań geotechnicznych) na głębokości ok. 1,7m, proponuje się: wymianę gruntu do strefy 
przemarzania, tj. 1.0m na zagęszczoną pospółkę oraz ułożenie kostki betonowej o gr. 
8cm.  
 
7.20. Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwogniowe. 
Izolacje elementów podziemnych: 
- przeciwwilgociowa: pozioma 2 razy folia PE, pionowa Abizol R+G 
- paroizolacja: folia paraizolacyjna 
- termiczna: styropian 
Zabezpieczenia elementów stalowych: 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami malarskimi epoksydowymi, nakładając 
1 warstwę farby epoksydowej do gruntowania grubości 160µm oraz 2 warstwy farby 
epoksydowej nawierzchniowej o łącznej grubości 40 µm. 
Zabezpieczenia przeciwogniowe konstrukcji nośnej dachu: 
Dla projektowanego budynku ustalono klasę D odporności pożarowej, dla której nie stawia 
się wymagań odnośnie konstrukcji dachu. 
Zabezpieczenia przeciwogniowe konstrukcji nośnej żelbetowej: 
Główna konstrukcja nośna winna spełniać wymagania określone klasą R30. 
Minimalne wymiary słupów żelbetowych to 20/20cm, a minimalna osiowa otulina zbrojenia 
powinna wynosić 2,0cm. 
 
7.21. Podłogi i posadzki, wg opisów warstw na rysunkach architektonicznych (rys. 
architektury A6-A8). Posadzki galerii - wykonać z zatartego betonu na ostro, ze spadkiem 
0,5% od mieszkań. 
 
7.22. Tynki, na ścianach murowanych cementowo-wapienne lub gipsowe gładkie, 
filcowane kat. IV, szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym. Ściany 
malowane farbami akrylowymi. Używać farb atestowanych. 
 
7.23. Wykończenie elewacji, zgodnie z rysunkami architektonicznymi (A10 - A20). 
Główne kolory występujące na elewacji to: 



 
 
- tynk elewacyjny ścian zewnętrznych (zasadniczy) cienkowarstwowy strukturalny, kolor jasno-
szary, np. NCS S 1502-B (lub równoznaczny), 
- tynk elewacyjny ścian zewnętrznych (detale, gzymsy, galerie) cienkowarstwowy strukturalny, 
kolor biały, np. NCS S 0500-N (lub równoznaczny), 
- tynk elewacyjny ścian zewnętrznych (wstawki międzyokienne) cienkowarstwowy strukturalny, 
kolor czerwony, np. NCS S 1085-Y90R (lub równoznaczny), 
-  obróbki blacharskie, attyki, kolor szary, np. NCS S 1502-B (lub równoznaczny), 
- pochwyty balustrad i słupy, kolor czerwony, np. NCS S 1085-Y90R (lub równoznaczny), 
- balustrady (tralki), kolor biały, np. NCS S 0500-N (lub równoznaczny), 
- ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna (drzwi do pom. pomocniczych)  - kolor biały, np. 
NCS S 0500-N (lub równoznaczny), 
- ślusarka drzwiowa zewnętrzna (drzwi wejściowe do mieszkań) w kolorze czerwonym, np. 
NCS S 1085-Y90R (lub równoznaczny) z dużymi, białymi numerami mieszkań, 
- parapety zewnętrzne w kolorze białym, np. NCS S 0500-N (lub równoznaczny), 
- elewacyjny element ozdobny oznaczający numer budynku - na bocznych ścianach pokryty 
tynkiem elewacyjnym w kolorze ciemno-szarym, np. NCS S 1502-B (lub równoznaczny), 
- grafitti (ściany zewnętrzne klatki schodowej), jako obraz abstrakcyjny w różnych kolorach z 
przewagą czerwieni. 

 
7.24. Stolarka okienna i drzwiowa, wg zestawienia stolarki (rys. arch. A14-A15). 
Okna PVC w kolorze białym, szklenie szybą zespoloną, szkło bezbarwne, k<1,1 W/m²K. 
Drzwi zewnętrzne PVC w kolorze białym (pom. pomocnicze - zewnętrzne) i czerwonym 
(mieszkania). Drzwi wejściowe do klatki schodowej oraz drzwi prowadzące do galerii PVC 
- przeszklone szybami zespolonymi, bezpiecznymi o współczynniku U<1,1 z 
zastosowaniem samozamykacza, a do kotłowni - pełne, stalowe z naświetlem. 
Drzwi wewnętrzne typowe, płytowe pełne (białe) oraz przeszklone, fabrycznie 
wykończone, w ościeżnicach stalowych. 
 

Uwaga: w oknach mieszkań należy zapewnić higrosterowalne nawiewniki okienne, np. firmy AERECO lub 
system ,,mikrowentylacji" – aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń. 

 
7.25. Oświetlenie naturalne - wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi 
mają zapewnione bezpośrednie światło naturalne.  
    
7.26. Balustrady: schodów, galerii i port-fenetrów w mieszkaniach, wykonać ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze białym (tralki) i czerwonym pochwyty, o 
wysokości 1,20m. Maksymalnym odstęp prześwitu pomiędzy nierównomiernie 
rozmieszczonymi tralkami, to - 12cm. Balustradę wykonać, wg wytycznych producenta - 
zgodnie z rysunkami architektonicznymi (A6-A13 i A17-A20). 
 
7.27. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 
 
7.28. Rynny deszczowe, jako koryta w połaci dachu krytego płytą warstwową, a rury 
spustowe z PVC - ukryte w ociepleniu. 
 
7.29. Parapety zewnętrzne stalowe w kolorze białym.  
 
7.30. Parapety wewnętrzne komorowe PVC w kolorze białym. 
 
7.31. Kominy wentylacji grawitacyjnej, wg rysunków architektonicznych, z lekkich 
pustaków keramzytowych, np. typu Schiedel – ustawianych na wylewkach stropowych. 
Kominy te sukcesywnie dochodzą (dodawane są nowe kanały) od stropu. Stosuje się to w 
celu maksymalnego zmniejszenia obciążeń stropów, zaoszczędzenia materiałów i 
oszczędności powierzchni mieszkań na parterze i piętrze 1. Ponad dachem kominy należy 
ocieplić styropianem 5cm i tynkować tynkiem w kolorze szarym. 



 
 
7.32. Dostęp do kominów na dachu zapewni wyłaz kominiarski o wym. 80x80cm, 
zlokalizowany w klatce schodowej na 2 piętrze. Dojście do wyłazu zapewniać będzie 
dostawiana drabina (o rozstawie szczebli max. 30cm), mocowana w bezpieczny sposób 
do ściany przy wyłazie.  
 
 
8. ROZWIĄZANIA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 
INSTALACYJNEGO 

(przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - będą tematem odrębnego opracowania) 
 
 Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej.  
 
8.1. Instalacja elektryczna n/n – projektowana, wg opracowania branżowego. 
 
8.2. Instalacja odgromowa - projektowana, wg opracowania branżowego. 
 
8.3. Kanalizacja sanitarna – projektowana. Ścieki z przyborów będą odprowadzane rurami 
kanalizacyjnymi poprzez przyłącz do miejskiej kanalizacji sanitarnej, wg opracowania 
branżowego. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki. 
 
8.4. Instalacja wodociągowa – projektowana. Przyłącze wody do budynku przewidziano z 
miejskiej sieci wodociągowej, wg opracowania branżowego. 
 
8.5. Kanalizacja deszczowa – wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych, 
odprowadzane będą poprzez przyłącz do miejskiej kanalizacji deszczowej, wg 
opracowania branżowego, na podstawie otrzymanych warunków. 
 
8.6. Ogrzewanie budynku – źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie kotłownia 
gazowa (kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 200W o mocy 60kW lub 
równoznaczny), zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w parterze budynku. 
Kotłownia będzie zasilała instalacje centralnego ogrzewania. 
Wodomierze wody zimnej będą zamontowane w kotłowni i pomieszczeniach technicznych 
na klatce schodowej obok windy. Budynek zaopatrzony będzie w pojemnościowe 
elektryczne podgrzewacze (wiszące bojlery nad drzwiami w łazience każdego 
mieszkania). Przygotowanie wody ciepłej nastąpi indywidualnie dla każdego z mieszkań. 
 

8.7. Wentylacja grawitacyjna – projektowana zapewniająca wymaganą wymianę 
powietrza. Nawiew powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych będzie 
odbywał się poprzez higrosterowalne nawiewniki okienne np. firmy AERECO lub system 
,,mikrowentylacji". Wywiew powietrza będzie się odbywał poprzez kratki wentylacji 
grawitacyjnej w kuchni, łazience oraz pomieszczeniu pomocniczym każdego z mieszkań. 
Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń: kotłowni, klatki schodowej i windy - odbywać się 
będzie również poprzez wentylację naturalną. Wywiew kominem grawitacyjnym. 
 
 
9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU: 
 
9.1. Zgodnie z 111 ust.2 pkt.9 Zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z art. 20 ust.3 
pkt.2 Ustawy z dnia 7-go lipca 1994r - "Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 80 poz. 718 z dnia 7 
lipca 1994r) - przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania charakterystyki energetycznej, 
co przedstawiono w dokumentacji. 
 



 
 
10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU: 
 
10.1. Instalacja wodociągowa – projektowana. Przyłącze wody do budynku przewidziano z 
miejskiej sieci wodociągowej, wg opracowania branżowego. 
 
10.2. Kanalizacja sanitarna – projektowana. Ścieki z przyborów będą odprowadzane 
rurami kanalizacyjnymi poprzez przyłącz do miejskiej kanalizacji sanitarnej, wg 
opracowania branżowego. 
 
10.3. Kanalizacja deszczowa – wody opadowe z dachów i terenów utwardzonych, 
odprowadzane będą poprzez przyłącz do miejskiej kanalizacji deszczowej, wg 
opracowania branżowego, na podstawie otrzymanych warunków. 
 
10.4. Wytwarzanie odpadów stałych - odpady stałe (śmieci) składowane będą w 
przeznaczonych do tego kubłach, w miejscu gromadzenia odpadków stałych i wywożone 
przez odpowiedzialne za to służby (Inwestor). Miejsce na odpady stałe (4 pojemniki o poj. 
1100l. - docelowo 8 i 1 pojemnik na szkło o poj. 500l. - docelowo 2), zlokalizowano w 
normatywnej odległości od granicy działki i budynków przy ul. Konopnickiej. Przy śmietniku 
zaprojektowano zatoczkę dla komunalnych pojazdów porządkowych w celu usprawnienia 
ruchu drogowego. 
 
10.5. Emisja hałasu. Projektowana inwestycja oraz jej wyposażenie technologiczne nie 
wpłynie na zwiększenie emisji hałasu. 
 
10.6. W projektowanej inwestycji nie wystąpi zjawisko wibracji. 
 
10.7. Inwestycja nie wpłynie na usunięcie drzew. Obiekt nie będzie miał negatywnego 
wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
 
 
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ : 
 
11.1. Przedmiotowy budynek socjalny jest budynkiem niskim (N) o  kategorii zagrożenia 
ludzi ZL IV i zalicza się do klasy odporności pożarowej ,,D”. 

 
 Dla tej klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane 
powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli: 
 
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku  Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku  

Główna 
konstrukcja 
nośna  

Konstrukcja  
dachu  

Strop Ściana 
zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekrycie 
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

"D"  R 30  (-)  REI 30  EI 30  (-)  (-)  
 
Oznaczenia w tabeli:  
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą PN-EN 1363-
1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne,  
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
(-) - nie stawia się wymagań. 
 
 



 
 
11.2. Zastosowane rozwiązania p. poż. w budynku : 
11.2.1.Główny wyłącznik prądu. 
11.2.2.Instalacja odgromowa. 
11.2.3 Wyjście z budynku - min. 1,2m (realnie 1,8m, tzn. 90+90cm), 
11.2.4. Przejścia w pomieszczeniach - max. 40m (realnie jest ok. 11m), dojścia 60m 
(realnie jest ok. 57m), w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej (realnie jest ok. 19,8m 
dojścia z ostatniego mieszkania: galerią do drzwi klatki schodowej). 
11.2.5. Kotłownia gazowa: wydzielona pożarowo ścianami i stropem REI 60, dylatacja w 
ścianie i stropie przykryta płytami GKF EI 60. Przejścia instalacyjne z kotłowni obudowane 
tranzytem EI 60. Strefowy wyłącznik p./poż. Drzwi zewnętrzne (z dodatkowym, górnym 
naświetlem) bezklasowe z bezwzględnym zadaszeniem monolitycznym. 
11.2.6. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych EI 30. 
 
11.3. Budynek jest usytuowany w sposób zapewniający możliwość swobodnego dojazdu 
wozów bojowych straży pożarnej z istniejących układów dróg publicznych. Pobór wody do 
celów p.poż. zapewnią hydranty zlokalizowane w pobliżu przedmiotowej posesji o 
wydajności 10l/s, w odległości ok.: 60m, 116m, 128m i 148m od budynku. Budynek będzie 
wykonany z materiałów niepalnych i trudnozapalnych. 
 
 
12. DOSTĘPNOŚC BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
 
12.1. Mieszkania na parterze dostępne są dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu. 
Cztery mieszkania dwupokojowe z ogródkami - przeznaczono dla takich osób. Ewentualna 
winda ogólnodostępna (dźwig elektryczny o wym. 110x140cm), przystosowana jest 
również do przewozu osób niepełnosprawnych – umożliwi komunikację na wszystkie 
kondygnacje w budynku. Na parkingu zewnętrznym, wydzielono 8 miejsc postojowych dla 
osób niepełnosprawnych, o odpowiednich wymiarach (3.6x5.0m) i odpowiednim 
oznakowaniu.  
 
 
13. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO  
OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Planowana inwestycja, jako budynek socjalny (mieszkaniowy wielorodzinny) - stanowić 
będzie funkcje o charakterze mieszkalnym w obszarze Gogolin II. Realizacja 
przedmiotowej inwestycji: rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób 
zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, 
zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, 
wody i gleby. Ponadto projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla higieny i 
zdrowia jego użytkowników i najbliższego otoczenia oraz nie spowoduje 
ponadnormatywnego zacienienia działek sąsiednich. Projektowana inwestycja oraz jej 
użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. 

 
  

opracował: 
                                                          mgr inż. arch. Mariusz Sługocki 

 

 
 
 



 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

strona tytułowa 
 

 
 
1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W GOGOLINIE  
WAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
Gogolin, ul. Konopnicka , 47-320 Gogolin 
DZIAŁKI NR 164/2,  km 3, obręb Gogolin II 
 
 

2) Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres: 
 
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. 
ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin 
tel. 77 4232031 
e-mail: sekretariat@kpwgogolin.pl 
 
 
3) Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację: 
 
mgr inż. arch. Mariusz Sługocki,  Upr. LOIA/15/2005/GW 
Pracownia Architektury – JAMS, architekt Mariusz Sługocki 
ul. Niemodlińska 47/3,  45-761  OPOLE 
biuro:  
ul. Spychalskiego 13, pok.219,  45-716 OPOLE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

część opisowa 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów; 

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO W GOGOLINIE 

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
 
- wykonanie odpowiednich robót ziemnych, zbrojeniowych, izolacyjnych i instalacyjnych pod 
fundamentowanie z wykopami do gł. zasadniczo ok. 1.7m (miejscowo do 6m) poniżej poziomu terenu 
- wykonanie ław fundamentowych pod projektowany obiekt 
- wykonanie odpowiednich izolacji fundamentów 
- wykonanie ścian parteru oraz odpowiednich elementów konstrukcyjnych (filarów, nadproży, podciągów, 
słupów)  
- wykonanie wieńców i stropu nad parterem 
- wykonanie ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych trzech kondygnacji 
- wykonanie stropodachów nad drugim piętrem na wysokości do 10.0m 
- wykonanie ścian działowych 
- wykonanie prac instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych) 
- wykonanie tynków i posadzek 
- prace wykończeniowe wewnętrzne 
- prace wykończeniowe terenowe. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;  
Istniejący budynki wielorodzinne, gospodarcze i inwentarskie po ukończeniu etapu I budowy 
przeznaczone są do wyburzenia. Budynek gospodarczy znajdujący się przy planowanym wjeździe na 
działkę nie ulega zmianie. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  
Istniejące media na terenie inwestycji. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;  
Występują zagrożenia podczas prac budowlanych na drabinach i rusztowaniach na wys. do 10.0m i 
wykonywaniu wykopów do 6.0m. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych;   
Firma budowlana wybrana przez inwestora jest zobowiązana do wykonania harmonogramu prac 
remontowo-budowlanych oraz wykonania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Jak również 
przeszkolenia pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy zgodnie z przepisami B.H.P.  
 
6. 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, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Firma budowlana zobowiązana jest do należytego zabezpieczenia obiektu i eliminowania powstających 
zagrożeń, utrzymania i zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej do wyjścia z budynku. Również należyte 
zabezpieczenie ewentualnych rusztowań i drabin przed wypadnięciem. 
Za wykonanie Planu BiOZ – odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

opracował: 
                                                               mgr inż. arch. Mariusz Sługocki 

 
 
 



 
 
 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje w przypadku: 

 

1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów 
o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo 
od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

– 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
– 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
– 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
– 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, 
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 

2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem 
izotopów; 

4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m – dla linii 
o napięciu znamionowym 110 kV, 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m – dla linii 
o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
c) budowa i remont: 

– linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
– sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 
– linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
– sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, 
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,  

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego; 

5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 

6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 
przestrzeniach zamkniętych, 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub 
podobnymi; 

7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy 
budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – roboty przy 
budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; 

10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, 
których masa przekracza 1,0 t 
 

 

 
 


