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WIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o wiadczam, e :
„projekt budowlany na roboty budowlane z cz ciow przebudow w budynku u yteczno ci
publicznej w Pietkowie gmina Po wi tne na dzia ce oznaczonej numerem ewid. 108/2
sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”

D a t a: 04.09.2017r.

PROJEKTANT:

BRAN A
konstrukcyjna:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY.

1.1. Przeznaczenie.
Nie ulega zmianie przeznaczenie oraz sposób u ytkowania przedmiotowego budynku
oraz istniej cych w nim pomieszcze .
1.2. Program u ytkowy.
Obj ta zakresem opracowania cz
budynku u yteczno ci publicznej przeznaczona jest
na spotkania spo eczno ci lokalnej wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na eksponaty historyczne i tradycji lokalnej.
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU.
Jest to budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz z gospodarczymi pomieszczeniami piwnicznymi. Budynek w cz ci przeznaczony zosta na lokale mieszkalne, które
nie s przedmiotem niniejszego opracowania. Obiekt przykryty jest dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy stalowej, poddasze nieu ytkowe – strych.
Zakres obejmuje roboty na parterze, I-szym pi trze oraz II-gim pi trze, w cz ci przeznaczonej pod u yteczno publiczn .
3.

ROZWI ZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE.

3.1. Uk ad konstrukcyjny.

ówny uk ad konstrukcyjny obiektu nie ulegnie zmianom. ciany konstrukcyjne zewn trzne oraz wewn trzne, schody wewn trzne mi dzykondygnacyjne, stropy i wi ba
dachowa pozostan bez zmian. Natomiast nadpro a i belki w nowych otworach wykonane
zostan w konstrukcji stalowej z dwóch ceowników 180mm zgodnie z za czonym do projektu budowlanego rysunkiem szczegó owym (rys. nr 5).
3.2. Za

enia przyj te do oblicze

konstrukcyjnych nowych nadpro y i belek.

Nowe nadpro a i belki zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy :
obci enia budowli, konstrukcje betonowe, elbetowe, stalowe oraz murowe.
Przyj to za

enia :

- obci enia sta e i zmienne technologiczne normatywne,
- „IV” strefa klimatyczna,
- „I” strefa wiatrowa ; ci nienie pr dko ci qk = 250 Pa
- „IV” strefa niegowa ; Qk 1,2 kN / m²
- dopuszczalny nacisk na grunt qf = 150 kPa ( 1,50 kg / cm² )
- „I” kategoria geotechniczna
Budynek zlokalizowany jest na terenach, gdzie nie wyst puj adne szkody górnicze oraz
nie wyst puj tereny zalewowe, nie zachodzi wi c konieczno projektowania dodatkowych zabezpiecze z tym zwi zanych.
3.3. Rozwi zania budowlane konstrukcyjno – materia owe.
3.3.1. Nadpro a drzwiowe i belki w nowych otworach wewn trznych.
Przebicia nad drzwiami i otworami zabezpieczy w formie nadpro y i belek stalowych z
dwóch profili ceownika 180mm ze stali S-355. Profile po czy ze sob za pomoc pr tów
gwintowanych o rednicy 16. Przewidzie oparcie nadpro y i belek po 25cm z ka dej
strony otworu.
3.3.2. ciany wewn trzne oraz zamurowania otworów..
Wykona jako murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej
oraz otynkowa . W pomieszczeniach sanitariatów ciany ob
p ytkami z glazury do
wysoko ci 2,20m.
3.4. Wyko czenie zewn trzne nie jest przedmiotem opracowania.
3.5. Wyko czenie wewn trzne budynku przewidziano do remontu.
4.

ROZWI ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA ENIA
BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO.

Budynek posiada wymagane instalacje wewn trzne, które zostan cz ciowo przebudowane w celu dostosowania do zmienionego uk adu cian wewn trznych.
Istniej ce przy cza infrastruktury technicznej pozostaj bez zmian.
5.

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTA OWYCH.

Wszystkie roboty budowlano – monta owe, a tak e odbiór robót nale y wykona zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–monta owych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
nie.

EKSPERTYZA

TECHNICZNA

stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzgl dnieniem stanu pod
gruntowego budynku b
cego przedmiotem opracowania

a

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest istniej cy budynek u yteczno ci publicznej
zlokalizowany w Pietkowie na dz. nr geod. 108/2 gmina Po wi tne, w którym planowane s roboty budowlane z cz ciow przebudow pomieszcze wewn trz. Jest to budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz z gospodarczymi pomieszczeniami
piwnicznymi. Budynek w cz ci przeznaczony zosta na lokale mieszkalne, które nie s
przedmiotem niniejszego opracowania. Obiekt przykryty jest dachem czterospadowym
o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy stalowej, poddasze nieu ytkowe – strych.
Zakres obejmuje roboty na parterze, I-szym pi trze oraz II-gim pi trze, w cz ci przeznaczonej pod u yteczno publiczn . S to pomieszczenia s
ce do spotka lokalnej spo eczno ci wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na eksponaty historyczne i
tradycji lokalnej.
Zakres robót obejmuje cz ciow przebudow
cianek dzia owych oraz przebicia na
nowe otwory w cianach no nych i dzia owych, bez zmiany sposobu u ytkowania.
2. Stan konstrukcji istniej cego budynku.
Jest to obiekt wykonany w zasadniczej cz ci w technologii prefabrykatów „ceg y era skiej” oraz cz ciowo murowany w technologii tradycyjnej, fundamenty elbetowe
wylewane, ciany fundamentowe betonowe wylewane oraz wewn trzne murowane,
klatki schodowe z elbetowych elementów prefabrykowanych, konstrukcja stropów z
yt kana owych wzmocnionych szkolnych.
W cz ci przedmiotowej, obj tej zakresem opracowania ekspertyzy, konstrukcj no
stropu stanowi typowy prefabrykowany strop z p yt kana owych o no no ci 4,5 kN/m².
Nadpro a okienne i drzwiowe oraz wie ce s elbetowe monolitycznie wylewane.
Budynek przykryty jest dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej, pkryty blach stalow .
Stan techniczny elementów konstrukcyjnych w zakresie obj tym opracowaniem jest
dobry. Nie stwierdzam w nich zawilgocenia oraz oznak korozji biologicznej i chemicznej.
Nie wyst puje konieczno wykonywania dodatkowych robót zabezpieczaj cych (poza
projektowanymi nadpro ami i belkami zgodnie z za czonym rysunkiem szczegó owym). Elementy konstrukcyjne s w stanie technicznym dobrym i nie wykazuj adnych
istotnych oznak zarysowa i p kni .
3. Stan innych elementów istniej cego budynku.
Stan innych elementów istniej cego budynku, w tym instalacje i roboty wyko czeniowe
nie by y analizowane szczegó owo, poniewa nie ma to wp ywu na przedmiot niniejszej
ekspertyzy technicznej.

4. Opis technologiczny wykonania planowanych robót.
Projekt budowlany zak ada wykonanie nowych przebi
strukcyjnych i dzia owych (wewn trznych).

w istniej cych cianach kon-

Roboty te nale y wykonywa przy podstemplowanym stropie.
Przebicia nad drzwiami i otworami zabezpieczy w formie nadpro y i belek stalowych z
dwóch profili ceownika 180mm ze stali S-355. Profile po czy ze sob za pomoc pr tów gwintowanych o rednicy 16. Przewidzie oparcie nadpro y i belek po 25cm z
ka dej strony otworu.
Kolejno
robót przy nowych przebiciach w cianach przy zastosowaniu belek
stalowych.
Roboty nale y wykonywa z zachowaniem szczególnej ostro no ci. Przed rozpocz ciem prac nale y zabezpieczy istniej ce posadzki i ciany, usun materia y atwopalne. Przy wykonywaniu bruzd nale y zwróci uwag aby nie uszkodzi zbrojenia istniecego poza obszarem otworu. Przy wycinaniu otworu nale y zwróci uwag na iskry
powstaj ce przy ci ciu (zagro enie po arem, iskry wtapiaj si w szyby oraz inne materia y budowlane uszkadzaj c je).
Prace wykona zgodnie z nast puj
kolejno ci :
a) wykona bruzd jednostronn dla osadzenia profilu ceowego. Prze wit pomi dzy
brzegiem belki, a powierzchni betonu powinien wynosi 20-50mm,
b) profil ceowy przed monta em owin
siatk Rabitza
c) osadzi profil ceowy na poduszce z zaprawy monta owej Ceresit CX 15. Pod e
betonowe przygotowa zgodnie z wytycznymi producenta Ceresitu,
d) profil ceowy podbi od góry i od strony wewn. zapraw monta ow Ceresit CX 15,
e) wykona bruzd od drugiej strony ciany i osadzi profile zgodnie z punktami a – d,
f) profile ceowe po czy pr tami gwintowanymi o rednicy 16,
g) belki, nadpro a zaklinowa od góry i wype ni zapraw monta ow Ceresit CX 15,
przestrze pomi dzy belkami i nadpro ami, a cian istniej
,
h) po uzyskaniu 60-70% wytrzyma ci zaprawy w miejscu otworu cian wyci . Profile nadpro a i belek ob
dodatkow warstw siatki Rabitza i otynkowa .
i) po wyschni ciu tynku wykonywa warstwy wyko czeniowe.
5. Stan pod

a gruntowego.

Warunki geotechniczne – stan pod a gruntowego opracowano na podstawie lokalnych odkrywek na g boko poni ej istniej cego posadowienia aw fundamentowych.
Stwierdzono proste warunki gruntowe – wyst puj ce warstwy gruntu s jednorodne
genetycznie i litologicznie oraz wyst puj równolegle do powierzchni terenu. Nie stwierdzono gruntów s abono nych, woda gruntowa wyst puje poni ej poziomu posadowienia, nie wyst puj niekorzystne zjawiska geologiczne.
Ustalono pierwsz kategori geotechniczn , która obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.
Grunt spe nia wymogi do posadowienia tego typu obiektów budowlanych oraz dla potrzeb projektowanych robót budowlanych, bez konieczno ci jego wzmacniania.
Przyj to dopuszczalne napr enie (nacisk) na grunt qf = 150 kPa (1,5 kg/cm²)

6. Stwierdzenia ko cowe.
Projektowane wykonanie nowych otworów w cianach wewn trznych nie spowoduje
zagro
dla bezpiecze stwa u ytkowników istniej cego obiektu oraz nie obni y jego
przydatno ci do u ytkowania.
Nie b dzie to równie mia o negatywnego wp ywu na pod e gruntowe oraz istniej ce
posadowienie obiektu - fundamenty. Nie b dzie wp ywu na stan bezpiecze stwa konstrukcji i bezpiecze stwa u ytkowania budynku, pod warunkiem wykonywania robót
zgodnie z opisem w pkt. 4.
Planowane roboty budowlane z cz ciow przebudow nie zmieni :
-sposobu u ytkowania,
-warunków bezpiecze stwa po arowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony rodowiska,
-wielko ci lub uk adu obci
Ekspertyz techniczn wykona em na podstawie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu
budowlanego, jego projektu budowlanego oraz informacji inwestora na temat zamierze
inwestycyjnych.
Ekspertyza techniczna jest spe nieniem wymogu wynikaj cego z § 206, ust.2 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektów budowlanych :
Roboty budowlane z cz ciow przebudow budynku u yteczno ci publicznej
w Pietkowie na dzia ce oznaczonej nr geodezyjnym 108/2 gmina Po wi tne

2. Nazwa inwestora oraz jego adres :
Gmina Po wi tne, 18-112 Po wi tne 21

3. Imi

i nazwisko oraz adres projektanta, sporz dzaj cego informacj :

PROJEKTANT :

BRAN A
konstrukcyjna :

CZ

OPISOWA INFORMACJI DOTYCZ CEJ BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno
poszczególnych obiektów.

realizacji

1.1. Zakres robót :
Zamierzeniem budowlanym s roboty budowlane z cz ciow przebudow pomieszcze wewn trz istniej cego budynku u yteczno ci publicznej. Jest to budynek z trzema
kondygnacjami nadziemnymi oraz z gospodarczymi pomieszczeniami piwnicznymi. Budynek w cz ci przeznaczony zosta na lokale mieszkalne, które nie s przedmiotem
niniejszego opracowania. Obiekt przykryty jest dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej, pokrycie z blachy stalowej, poddasze nieu ytkowe – strych. Zakres obejmuje roboty na parterze, I-szym pi trze oraz II-gim pi trze, w cz ci przeznaczonej pod
yteczno publiczn . S to pomieszczenia s
ce do spotka lokalnej spo eczno ci
wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na eksponaty historyczne i tradycji lokalnej.
Zakres robót obejmuje cz ciow przebudow
cianek dzia owych oraz przebicia na
nowe otwory w cianach no nych i dzia owych, bez zmiany sposobu u ytkowania.
1.2. Kolejno

realizacji poszczególnych robót :

W pierwszej kolejno ci nale y wykona roboty zwi zane z przebiciem nowych otworów w cianach wewn trznych. Roboty te nale y wykonywa zgodnie z pkt. 4 za czonej ekspertyzy technicznej.
Nast pnie nale y wykonywa prace w zakresie przebudowy cianek wewn trznych.
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.
Na terenie inwestycji, w bezpo rednim s siedztwie znajduje si budynek drewniany
cy w trakcie rozbiórki wed ug odr bnego opracowania. Istniej cy budynek u yteczno ci publicznej oraz rozbierany budynek drewniany nie s ze sob zale ne konstrukcyjnie oraz funkcjonalnie.
3. Elementy zagospodarowania dzia ki, które mog
piecze stwa i zdrowia ludzi.

stwarza

zagro enie bez-

Na dzia ce oraz w rejonie projektowanych robót brak jest elementów stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych, ich skala rodzaj, miejsce i czas wyst powania.
Przewidywane zagro enia wyst pi :
-przy robotach zwi zanych z wykonywaniem przebicia nowych otworów w cianach
wewn trznych. Prace te nale y wykonywa ze szczególn ostro no ci oraz zgodnie z
technologi opisan w za czonej ekspertyzie technicznej.

Skala, rodzaj, miejsce i czas wyst powania powy szych zagro
b
mia y wp yw
przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotowych
robót. Plac budowy nale y odgrodzi i zabezpieczy przed dost pem osób postronnych.
5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Zatrudnieni pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie prowadzonych robót oraz
wiadomi zagro
wyst puj cych przy realizacji przedmiotowej budowy.
Pracownicy powinni zosta zapoznani z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Za przeszkolenie pracowników odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia
zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj , umo liwiaj
szybk ewakuacj na wypadek zagro
.
Teren budowy nale y wygrodzi oraz oznakowa . Plac budowy powinien by uporz dkowany i odpowiednio zagospodarowany, a doj cia i dojazdy trwale wydzielone oraz
przejezdne.
Ponadto nale y :
-sprawdza stosowanie przez pracowników przydzielone rodków ochrony indywidualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, r kawice ochronne, linki i szelki zabezpieczaj ce, a tak e asekuracj przez osoby towarzysz ce,
-prowadzi wzmo ony nadzór, a wykonywanie zadania powierzy sprawdzonym i do wiadczonym pracownikom,
-okre li miejsca i sposób oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
-na placu budowy posiada apteczk ze rodkami pierwszej pomocy,
-zapewni podstawowe warunki B.H.P.,
-wykona zaplecze sanitarne na terenie budowy,
-zabezpieczy dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,
-urz dzenia zasilane pr dem elektrycznym zabezpieczy przed pora eniem pracowników i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich u ytkowników
przeszkoli w ich obs udze. Urz dzenia te i sie elektryczna winna by zabezpieczona
przed dost pem osób nieupowa nionych,

W zwi zku z powy szym na kierowniku budowy b dzie ci

PROJEKTANT :

BRAN A
konstrukcyjna :

opracowanie planu "BIOZ".

CZ

1.

OPISOWA DO ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI

Przedmiot inwestycji.

1.1. Zakres ca ego zamierzenia inwestycyjnego:
-roboty budowlane z cz ciow przebudow w budynku u yteczno ci publicznej wykonywane b
wewn trz obiektu na parterze, I-szym pi trze oraz II-gim pi trze,
-zakres robót obejmuje w szczególno ci przebudow cianek dzia owych w celu wydzielenia sanitariatów spe niaj cych aktualne warunki techniczne, w tym sanitariat dla osób niepe nosprawnych oraz wykonanie przebi w cianach wewn trznych dla monta u nowej
stolarki drzwiowej, w celu poprawy funkcjonalno ci istniej cych pomieszcze .
1.2. Technologia wykonania robót :
-nowe cianki dzia owe wymurowane zostan z bloczków gazobetonowych,
-stolarka drzwiowa wewn trzna typowa, za wyj tkiem Dw3 (na parterze i I-szym pi trze),
które zostan wykonane indywidualnie.
1.3. Uk ad funkcjonalno – przestrzenny pomieszcze :
-generalnie uk ad funkcjonalo – przestrzenny nie ulegnie zmianie, planowane roboty budowlane maj na celu popraw istniej cego uk adu.
2.

Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki.

2.1. Istniej ca zabudowa dzia ki:
-dzia ka obj ta opracowaniem aktualnie jest zabudowana i zagospodarowana, w bezporednim s siedztwie przedmiotowego obiektu znajduje si budynek drewniany w trakcie
rozbiórki wg odr bnego opracowania.
2.2. Istniej ce uzbrojenie dzia ki :
-dzia ka posiada wystarczaj ce doj cia i dojazdy z dost pem do drogi publicznej,
-na dzia
wprowadzona jest infrastruktura techniczna wraz z przy czami do przedmiotowego budynku; woda, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektryczna, które pozostaj
bez zmian.
3.

Projektowane zagospodarowanie dzia ki.

3.1. Budynki i budowle :
-aktualnie nie projektuje si na terenie dzia ki innych budynków i budwoli.
3.2. Infrastruktura techniczna :
-aktualnie nie projektuje si innej infrastruktury technicznej.

4. Dane w zakresie zagospodarowania dzia ki.
Nie projektuje si zmian w istniej cym zagospodarowaniu dzia ki.
Projektowane roboty budowlane z cz ciow przebudow wykonywane b
wn trz budynku u yteczno ci publicznej

tylko we-

5. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.
6. Teren obj ty zakresem opracowania po
cjalnej ochrony „Natura 2000”.

ony jest poza graniczmi obszaru spe-

7. Teren inwestycji nie znajduje si w granicach terenu górniczego i zalewowego.
8. Na terenie inwestycji nie wyst puj oraz nie przewiduje si adnych zagro
dla
rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników istniej cego obiektu i jego otoczenia.
Rozp. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi wzi mog cych
znacz co oddzia ywa na rodowisko (Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 71) nie zalicza przedmiotowej inwestycji do przedsi wzi mog cych zawsze lub potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko.
9.

Inne dane wynikaj ce ze specyfiki i charakteru inwestycji.

9.1. Lokalizacja dzia ki.
-dzia ka o nr ewid. 108/2 po

ona jest na obrze ach miejscowo ci Pietkowo.

9.2. Ukszta towanie terenu :
-w wyniku planowanych robót budowlanych nie ulegnie zmianie ukszta towanie terenu
oraz kierunek sp ywu wód powierzchniowych.
10. Obszar oddzia ywania projektowanych robót.
Obszar oddzia ywania projektowanych robót zamyka si w granicach dzia ki w asnej inwestora o nr geod. 108/2. Spe nione zostan wszystkie zapisy zawarte w §12, §13, §60,
§271, §272, itp. z Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynku i ich usytuowanie.
Ze wzgl du na wykonywanie robót budowlanych wewn trz obiektu nie b dzie wyst powao oddzia ywanie na dzia ki s siednie.
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NADPRO A i BELKI STALOWE
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