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 METRYKA  PROJEKTU     egz.1 

 

OBIEKTY: Budynek Domu Kultury, kategoria obiektu budowlanego „IX” 

LOKALIZACJA: 49-130 Tułowice , ul. Porcelanowa 6a, dz. nr 559, 560, 558/1, 558/2  oraz 509/2 
 

TEMAT 
OPRACOWANIA: 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY OBIEKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE 
KULTURALNE – SALA WIDOWISKOWA W TUŁOWICACH   

BRANŻA: OGÓLNOBUDOWLANA 

INWESTOR: Gmina Tułowice 
49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 

 
DANE  TECHNICZNE BUDYNKU  : BUDYNEK SALI WIDOWISKOWEJ 
 Przed przebudową i rozbudową Po przebudowie i rozbudowie 
powierzchnia zabudowy budynku: 496,80 [m2] 545,93 [m2] 

powierzchnia użytkowa (w części 
objętej opracowaniem) : 

245,23 [m2] 282,50 [m2] 

kubatura:  ~ 4000,00 [m
3
] ~ 4 381,84 [m

3
] 

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2015r. nr 0 poz. 151,200,443,528)  
oświadczam,  że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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SPIS ZAWARTOŚCI: Część rysunkowa oraz opis techniczny projektu budowlanego. 
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 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest: opis zagospodarowania działki dla projektu budowlanego przebudowy i 
rozbudowy obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach. 

   
Lokalizacja:     49-130 Tułowice 
   Ul. Porcelanowa 6a,  działki nr 559, 560, 558/1, 558/2 oraz 509/2 
Inwestor:  Gmina Tułowice, 
 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 

  

2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora. 

 Aktualny podkład geodezyjny – mapa do celów projektowych 

 Uchwała Rady Gminy w Tułowicach w sprawie zmiany MPZP Gminy Tułowice obejmującego teren 
przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej. 

 Obowiązujące przepisy i akty prawne 

 

3. Stan istniejący zagospodarowania działki  

Przedmiotowe działki nr 559, 560, 558/2 oraz 509/2  zlokalizowane są w miejscowości Tułowice przy ulicy 
Poprzecznej i Porcelanowej. Jest to obszar gruntu położony w centralnej części miasta. Działka usytuowana jest 
na terenie o mieszkalno-usługowym charakterze zabudowy. Bezpośrednie jej sąsiedztwo stanowi zabudowa 
usługowa (poprzemysłowa), budynki usługowe oraz mieszkalne. 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Porcelanowej. 

Działka oznaczona jest w MPZP symbolem 117UI,UK czyli przeznaczony pod zabudowę usług innych (remiza 
OSP) z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej usług kultury, handlu, gastronomii. 

 
4. Projekt zagospodarowania działki  

Projektowana inwestycja będzie miała wpływ na istniejący stan zagospodarowania terenu. Planuje się 
rozbudowę zaplecza Sali widowiskowej o 444 cm w kierunku zachodnim. W związku z tym planuje się w 
pierwszej kolejności rozbiórkę istniejących wejść zewnętrznych wraz z betonowymi schodami do kotłowni oraz 
na zaplecze istniejącej sceny, w drugiej kolejności należy przebudować sieci elektryczne, teletechniczne oraz 
gazowe zgodnie z opisem i rysunkami branż. 

Projektuje się wykonać schody zewnętrzne stalowe wraz ze spocznikiem (zgodnie z rysunkiem branży 
architektonicznej), od strony południowej prowadzące do zaplecza sceny. 

Projektuje się utwardzić teren wokół zaplecza oraz utwardzić dojście do miejsca gromadzenia odpadów. 
Utwardzenie z kostki brukowej, na podsypce piaskowo-cementowej, oraz podkładu z kruszywa płukanego. 

 

Dane dotyczące infrastruktury technicznej przedmiotowej działki : 

 Instalacja wodociągowa - istniejąca 

 Instalacja kanalizacyjna – istniejąca 

 Instalacja elektroenergetyczna – istniejąca 

 Instalacja gazowa – istniejąca  

 Odpady komunalne stałe odbierane będą regularnie przez uprawnione do tego służby – wedle istniejących 
zapewnień, 

 
Media na bazie istniejących oraz załączonych zapewnień, warunków technicznych i zawartych umów 
przyłączenia do poszczególnych sieci.  
Istniejące oraz załączone zapewnienia dotyczące dostarczenia energii elektrycznej, wody, gazu odbioru 
ścieków są wystarczające aby objąć zapotrzebowanie na poszczególne media wynikające z niniejszego 
opracowania. 

 

4. Zestawienie powierzchni działek: 
Dane techniczne działek i obiektu 

 Powierzchnia działek (w części objętej opracowaniem):         ~5400,00 [m2] 

 Powierzchnia zabudowy  po rozbudowie:      ~545,93 [m2] 



 Projektowane utwardzenia:        37,00 [m2] 

 Powierzchnia biologicznie czynna (w części objętej opracowaniem) :   ~1000,00 [m2] 
 
5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 
 Działka, na której zaplanowano realizację inwestycji nie znajduję się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 
 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia  budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 
 Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie znajduje się  
w granicach terenu górniczego oraz nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 
7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 
z przepisami odrębnymi 

Projektowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję 
zanieczyszczeń, emisję hałasu, nie będzie miało wpływu na prowadzoną na działce gospodarkę odpadami 
bytowymi – odpady składowane w pojemnikach do tego przeznaczonych w wyznaczonym miejscu, nie stanowi 
zagrożenia dla wód podziemnych, nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska. Odprowadzenia wód 
deszczowych z dachu na istniejących warunkach (na nieutwardzony teren w obrębie działki inwestora). 

Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników budynku. 
  Realizacja projektowanej inwestycji polegająca na rozbudowie oraz przebudowie budynku sali 

widowiskowej nie ogranicza użytkowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania inwestycji  dotyczy działek 
inwestora – dz. nr 559, 560, 558/2 oraz 509/2. Roboty budowlane należy wykonywać nie naruszając interesów 
osób trzecich oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. arch. Michał Szkudlarski 
nr upr. 03/OPOKK/2015 

mgr inż. arch.  Marek Mansfeld 
nr upr. 8/99/DUW 

 
 
 
 
 

 
 



 

II OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest: opis techniczny dla projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy obiektu 
pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach. 

   
Lokalizacja:     49-130 Tułowice 
   Ul. Porcelanowa 6a,  działki nr 559, 560, 558/1, 558/2 oraz 509/2 
Inwestor:  Gmina Tułowice, 
 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 
 

2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002r. Nr75, poz.690 z późn. zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 27 kwietnia 2012 r. z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie higieny i bezpieczeństwa pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. 2003r. Nr 47, Poz.401 z późn. zmianami. 

 Aktualny podkład geodezyjny – mapa do celów projektowych. 

 Obowiązujące przepisy i akty prawne. 

 Uchwała Rady Gminy w Tułowicach w sprawie zmiany MPZP Gminy Tułowice obejmującego teren 
przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej. 

 
3. Opis do projektowanego zamierzenia 

Projektowane zamierzenie polegać będzie rozbudowie zaplecza sceny sali widowiskowej w Tułowicach oraz 
przebudowie holu wejściowego, sceny oraz samej sali widowiskowej. W kolejnych etapach inwestor planuje 
przebudowę pozostałych pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz remont całościowy elewacji budynku. 

 

W ramach przebudowy zostanie zmieniony układ funkcjonalny holu, projektuje się wydzielić dwie toalety: 
jedna dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet, oraz druga męska. 

Przebudowa sali widowiskowej z zapleczem polegać będzie głównie na obniżeniu sceny o 1m i poszerzeniu 
otworu sceny, w związku z tym zostaną zasypane pomieszczenia znajdujące się poniżej sceny tj. toalety oraz 
kotłownia. Dodatkowo projektuje się dobudowę zaplecza do sceny w postaci dwóch garderób, toalety dla 
artystów oraz kotłowni. Przebudowa oraz remont sali polegać będzie na dociepleniu ścian od wewnątrz, 
wymianie sufitu podwieszanego oraz parkietu. 

 
3.1. Przeznaczenie, opis obiektu i program użytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry 
techniczne obiektu, zestawienie powierzchni (w części objętej opracowaniem) : 
 
Budynek sali widowiskowej (dawny Gasthaus) rozplanowany jest w rzucie na literze T.  Jest to budynek 
jednokondygnacyjny z częściowo użytkowanym poddaszem w strefie frontowej. 
Kryty dachem dwuspadowym, mansardowym oraz pulpitowym (w strefie niskich przybudówek w od strony 
wschodniej). 
Do budynku frontowego, który podkreśla prosto zakończona dwuspadowym dachem ściana szczytowa, 
przylega sala widowiskowa ze sceną i zapleczem, w części frontowej znajdują się pomieszczenia pomocnicze 
takie jak kuchnie, toalety strefa wejściowa, na poddasze użytkowe w którym aktualnie znajdują się mieszkania 
prowadzi klatka schodowa usytuowana u zbiegu części frontowej  i sali widowiskowej. 
Do budynku od strony wschodniej przylegają dwie niskie przybudówki, jedna o funkcji handlowo-usługowej 
(południowa) druga jako magazyn dla kuchni. 
Elewacje budynku frontowego zostały docieplone z tego powodu nie zachowały się detale architektoniczne 
(poza schodkowym gzymsem okapowym). Elewacje sali widowiskowej rytmicznie podzielone zostały płytkimi 
żłobionymi pilastrami, z wyraźnym cokołem i blendami obejmującymi otwory okienne.  
 
Budynek nadal będzie pełnił rolę sali widowiskowej. 



 
Bryła 
Projektowana rozbudowa ma na celu zachowanie charakteru budynku jako bryły głównej wraz z podłużną salą 
widowiskową, jest to charakterystyczna forma dawnych karczm typu „Gasthaus”. Proponuje się wykonanie 
detalu architektonicznego na elewacjach analogicznie do istniejących detali a także powtórzenie proporcji i 
rytmu na elewacjach wyznaczonych przez korytkowane pilastry.  
 
 
Dane techniczne/parametryczne po rozbudowie z przebudową: 

 powierzchnia użytkowa (w części objętej opracowaniem):  282,50 m2  

 kubatura    6.650 m3  

 powierzchnia piwnicy:  22,70 m2  

 powierzchnia parteru:  520,77 m2  

 powierzchnia pierwszego piętra:  309,94 m2    

 powierzchnia drugiego piętra:  323,42 m2  

 powierzchnia poddasza użytkowego:  232,26 m2  

 ilość kondygnacji nadziemnych:  4 

 ilość kondygnacji podziemnych:                                               1 (podpiwniczenie częściowe) 

 wysokość budynku:  17,93 m 
 

 

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIE 
 L.p Nazwa pomieszczenia Pow. [m²] 

.0.01 KORYTARZ 31,8 

.0.02 KOMUNIKACJA 7,26 

.0.03 WC M 6,15 

.0.04 WC /NP./D 5,93 

.0.05 SALA WIDOWISKOWA 164,75 

.0.06 MAGAZYN 5,29 

.0.07 PRZEDSIONEK 5,33 

.0.08 SCENA 18,12 

.0.09 KOMUNIKACJA 5,29 

.0.10 WC 2,9 

.0.11 GARDEROBA 7,71 

.0.12 GARDEROBA 13,28 

.0.13 KOTŁOWNIA 8,69 

  SUMA: 282,5 

 
 
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (W CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM): 282,50 [m2] 

   
*) powierzchnię użytkową określono wg według PN-ISO 9836: 1997 oraz wytycznych Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego DZ.U.2012.462 z dnia 27.04.2012r 

 
3.2. Opinia geotechniczna 
Dla przedmiotowego obiektu przy poziomie wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów i 
jednorodnym gruncie – przyjęto drugą kategorię geotechniczną o prostych warunkach gruntowych, wg 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. „w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” DZ.U.2012.462 z dnia 
27.04.2012r.), a nośność gruntów w poziomie posadowienia będzie wystarczająca.  
 



 
3.3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
Przed przystąpieniem do prac remontowych należy wykonać niezbędne roboty poprzedzające. Szczegółowy 
zakres prac rozbiórkowych został pokazany na odrębnych planszach.  
 
A.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Projekt zakłada: 

 Demontaż wierzchniego krycia (dachówka ceramiczna), demontaż deskowania, demontaż całej 
więźby 

 Rozbiórka istniejących murowanych ścianek kolankowych 

 Demontaż zewnętrznych schodów betonowych wraz z balustradą 

 Rozbiórka fragmentów ścian wewnętrznych. 
 

A.2. FUNDAMENTY. 
Fundamenty zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano jako ławy i stopy żelbetowe wylewane na mokro 
(wymiary pokazano na rysunkach rzutów fundamentów i przekrojach). Ławy należy wykonać zgodnie z opisem 
projektu konstrukcyjnego. 
Fundamenty należy zabezpieczyć hydroizolacją. Szczegółowy układ warstw w strefie fundamentów oraz podłogi 
na gruncie został przedstawiony na rysunkach przekrojów. 
 
UWAGA: 

 Wykop pod fundament rozbudowywanej części przy istniejącej ścianie budynku należy wykonywać 
partiami, zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego. 

 Wykop pod fundament musi być odebrany przez kierownika budowy. 

 Wykop należy chronić przed napływowymi wodami opadowymi. 
 

A.3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych z betonu o wytrzymałości 20  
MPa murowanych na pełną spoinę zaprawą cementową klasy M10. Wszystkie elementy zagłębione w gruncie 
należy izolować przeciwwilgociowo. Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach.  
 
A.4. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako jednowarstwowe. Konstrukcja ścian zewnętrznych z bloczków z 
betonu komórkowego (np. YTONG ENERGO PP2/0,35 gr. 40 cm). Elementy wykończeniowe to tynki mineralne 
1,5 cm, od zewnątrz, 0,5 cm od środka. 
Istniejące ściany murowane zewnętrzne, planuje się docieplić od wewnątrz (np. MULTIPOR 16 cm). Elementy 
wykończeniowe to zaprawa lekka z wtopioną siatką zbrojąca oraz wymalowanie farbami paroprzepuszczalnymi. 
 
A.5. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
Ściany wewnętrzne działowe z bloczków z betonu komórkowego (np. YTONG PP4/0,6 cm gr. 11,5m). Elementy 
wykończeniowe to tynki mineralne 1,5 cm, od zewnątrz, 0,5 cm od środka, lub płytki ceramiczne w 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. 
 
A.6. STROP NAD PARTEREM 
Strop nad parterem w części rozbudowywanej zaprojektowano jako żelbetową płytę monolityczną wylewaną 
na mokro o gr. 18 cm (opartą na ścianach za pomocą wieńców obwodowych, nadprożach i belkach). 
Szczegółowe wytyczne w projekcie konstrukcyjnym i na rysunkach konstrukcji. 
Nad salą widowiskową projektuje się sufit podwieszany kasetonowy z płyt perforowanych (perforacja okrągła, 
kwadratowa lub szczelinowa) laminowanych od spodu włókniną dźwiękochłonną. Współczynnik absorpcji AP 
powyżej 0,8. Powyżej sufitu podwieszanego płyty G-K lub inne o odporności pożarowej EI-30, należy wymienić 
istniejącą izolacje na poddaszu na nową z wełny mineralnej w welonie paroprzepuszczalnym. 
 
A.7. DACH 
Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Konstrukcja opiera się na na drewnianych murłatach 
montowanych do wieńców żelbetowych i słupach. Połacie dachu nachylone są pod kątem 46⁰ i przekryte płaską 
dachówką ceramiczną. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji, a dokładny opis przegród 
budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów). 
 



UWAGA: 

 Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także 
zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym. 

 Wszystkie połączenia konstrukcji dachu należy wykonać zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomocą 
systemowych łączników ciesielskich wg instrukcji i zaleceń producenta. 

 
A.8. PODŁOGA PRZYZIEMIA 
Podłogę zaprojektowano jako betonową podłogę na gruncie z izolacją przeciwwilgociową z masy KMB, 
ocieploną płytami styropianowymi (XPS lub EPS-200), wykończoną wylewką betonową. Posadzki należy 
wykończyć  wg zestawienia powierzchni. Podłogę należy dylatować po obrysie i w progach drzwi. Dokładny opis 
przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów). 
 

A.9. PODŁOGA PIĘTRA, CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA 
Na istniejącym stropem na parterem należy wykonać nowe warstwy zgodnie z częścią graficzną. Adekwatne 
warstwy zastosować nad projektowanym stropem żelbetowym w części rozbudowywanej. 
 
A.10. IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE I TERMICZNE 
Dokładny opis izolacji przeciwwilgociowych i termicznych przegród budowlanych znajduje się w części 
graficznej (rysunki przekrojów). 
 
UWAGA: 

 Izolację należy wykonać na suchym i wolnym od pyłów podłożu. 

 Należy wykonać przekładkę z papy pomiędzy wieńcami ścianki kolankowej a murłatami. 

 Grubości warstw izolacji termicznej należy wykonać dokładnie wg. detali przegród budowlanych.  
 
A.11. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE 
Ściany zewnętrzne tynkowane tynkami w kolorze białym na siatce zbrojeniowej.  
 

Stolarka okienna i drzwiowa 
-  okna aluminiowe lub PVC, drzwi PVC, drewniane bądź aluminiowe o barwie grafitowej. 
Kolor stolarki zewnętrznej - okna – białe 

Kolor stolarki zewnętrznej - drzwi – biały 

Okna zaopatrzyć w nawiewniki. Okna i drzwi należy wykonać na indywidualne zamówienie inwestora. 

 

UWAGA! 
Wymiary stolarki sprawdzić w miejscu wbudowania przed przystąpieniem do produkcji. 

 
Dach oraz obróbki dachowe 
Jako warstwę wierzchnią dachu zaprojektowano dachówkę ceramiczną, wszelkie obróbki dachowe należy 
wykonać w barwie oraz stylistyce analogicznej do kolorystyki całego budynku tj. listwy okapowe w barwie 
grafitowej. 
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan.-cynk. lub z blachy stalowej powlekanej.  

W budynku do wykończenia wnętrz należy stosować materiały niepalne lub co najmniej trudnozapalne, których 
produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

 
A12. KOLORYSTYKA ELEMENTÓW ELEWACJI: 

Kolorystyka elewacji będzie przedmiotem opracowania w następnym etapie prac projektowych (remont 
elewacji całego budynku). 

Instalacje wewnętrzne: 
Projektowany obiekt wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

 Instalacja wodociągową – istniejąca 

 Instalacja kanalizacyjną – istniejąca 

 Instalacja elektroenergetyczną – istniejąca poddana przebudowie 

 Instalacja gazowa – istniejąca poddana przebudowie 

 Ogrzewanie – poprzez kocioł gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu 0.13 



3.2. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Dla przedmiotowego obiektu przy poziomie wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów i 
jednorodnym gruncie – przyjęto drugą kategorię geotechniczną o prostych warunkach gruntowych, wg 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. „w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” DZ.U.2012.462 z dnia 
27.04.2012r.), a nośność gruntów w poziomie posadowienia będzie wystarczająca.  
 
3.3. DOSTEPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - od wschodu oraz 
projektowana toaleta dla niepełnosprawnych w przyziemiu, a także likwidacja progu pomiędzy salą 
widowiskową oraz holem. 
 
3.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. 
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego 
stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów 
technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku  
 
zestawienie mocy:  
- moc zainstalowana  Pi = 40 kW  
- moc zapotrzebowana Ps = 29,5 kW  
- moc przyłączeniowa Pp = 30 kW 

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze 
- właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród 
przezroczystych i innych  

 Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody stanowiącej strop projektowanych i istniejących 
pomieszczeń nad nieogrzewanymi pomieszczeniami wynosi: U = 0,18 [W/m2K], 

 Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody stanowiącej ściany zewnętrzne projektowanych i 
istniejących pomieszczeń wynosi U = 0,23 [W/m2K]  

 Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody stanowiącej posadzkę na gruncie projektowanych i 
istniejących pomieszczeń wynosi U = 0,30 [W/m2K], 

 Współczynnik przenikania ciepła dla okien U = 1,10 [W/m2K], 
 Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku U = 1,5 [W/m2K], 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego 

Pomieszczenia będą ogrzewane poprzez kocioł gazowy De Dietrich o mocy 81kW, którego sprawność cieplna 
wynosi ok. 103%.  
 
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i 
instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych 
 

 Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody stanowiącej strop projektowanych i istniejących 
pomieszczeń nad nieogrzewanymi pomieszczeniami wynosi U = 0,18 [W/m2K] = U(max)  = 0,18 [W/m2K] 

 Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody stanowiącej ściany zewnętrzne projektowanych i 
istniejących pomieszczeń wynosi U = 0,23 [W/m2K] < U(max)  = 0,23 [W/m2K] 

 Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody stanowiącej posadzkę na gruncie projektowanych i 
istniejących pomieszczeń wynosi U = 0,30[W/m2K] < U(max)  = 0,30 [W/m2K] 

 Współczynnik przenikania ciepła dla okien U = 1,10 [W/m2K] = U(max)  = 1,1 [W/m2K] 
 Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku U = 1,5 [W/m2K] < 

U(max)  = 1,5 [W/m2K] 



3.5 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło 
Ze względów : 
- ekonomicznych – niewielka wielkość inwestycji, niewielkie zapotrzebowanie na energię ze względu na to że 
większość pomieszczeń stanowi sala widowiskowa z zapleczem, a co za tym idzie, czas przebywania w budynku 
jest ograniczony do ok. kilku godzin w ciągu dnia. 
 
Brak jest podstaw do wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.  

 
Stąd też w niniejszym opracowaniu, na podstawie powyższego uzasadnienia, nie przeprowadza się analizy 
możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię 
i ciepło opierających się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów 
Prawa Budowlanego. 

3.6 Określenie obszaru odziaływania obiektu 
Obszar odziaływania projektowanej rozbudowy obejmuje działki sąsiednie 509/2, 560, 559, 558/1, 558/2 
zgodnie z podstawą prawną par. 12 RMI w spr. war techn.  
 
3.7 Zabezpieczenia p.poż. 

3.7.1 Odległość od budynków sąsiadujących 
Budynek jest obiektem zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL III oraz ZL IV  

Budynek graniczy z innymi budynkami: od południa z budynkiem remizy strażackiej w odległości 14,40 m, oraz 
od północy z budynkiem dworca kolejowego w odległości 18,10 m.  

 
3.7.2 Parametry pożarowe występujących substancji palnych – nie dotyczy 

 

3.7.3 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – nie dotyczy 

 

3.7.4 Kategoria zagrożenia ludzi ; przewidywana liczba osób  
Projektowana przebudowa i rozbudowa będzie stanowiła jedną strefę  pożarową zaliczana do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL I.  

 
Budynek zaprojektowany dla maksymalnie 70 osób. 

 

3.7.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.10.109.719 (rozdział 8 
§37 pkt 4) w budynku oraz w jego przestrzeniach zewnętrznych brak jest pomieszczeń zagrożonych wybuchem.    

 

3.7.6 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych. 

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V 

niski (N) „B” „B” „C” „D” „C” 

średniowysoki 
(SW) 

„B” „B” „B” „C” „B” 

wysoki (W) „B” „B” „B” „B” „B” 

wysokościowy 
(WW) 

„A” „A” „A” „B” „A” 

 

Projektowany budynek jest budynkiem niskim o dwóch kondygnacjach nadziemnych, stąd też dopuszcza się 
obniżenie klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych w poniższej tabeli do poziomu w niej 
określonego :  



Liczba kondygnacji 
nadziemnych 

ZL I ZL II ZL III 

1 „D” „D” „D” 

2*) „C” „C” „D” 

*) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na 
wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu. 

 

Dla elementów budynku  przyjęto klasy odporności pożarowej zgodnie z poniższą tabelą : 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) 

główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1) ściana 
zewnętrzna1), 

2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przekrycie 
dachu 3) 

"A" R 240 R 30 REI 
120 

EI 120(o↔i) EI 60 RE 30 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o↔i) EI 30 4) RE 30 

"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o↔i) EI 154) RE 15 

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (o↔i) (-) (-) 

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Dodatkowo: 

 R 30 dla całej konstrukcji obiektu - rama, 

 R 30 dla schodów,  

 obudowa- ściany EI 30, 

 strop - REI 30, 

 ściany korytarzy - EI 15, 

 ściany zewnętrzne- pasy międzyokienne - EI 30 

 dach - NRO - BROOF(t1).  
 
Podział na strefy pożarowe  

Budynek stanowi kilka stref pożarowych, sala widowiskowa z zapleczem oraz toaletami stanowi pierwszą strefę 
pożarową zaliczaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I,  

Pomieszczenia usytuowane na parterze: socjalne, kuchnia, sklepik, stanowią strefę pożarowa ZL III, mieszkania 
na poddaszu dostępne z zewnętrznej klatki schodowej, stanowią trzecia strefę pożarową zaliczaną do kategorii  
ZL IV. 

3.7.8 Warunki ewakuacji ; oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe 

Warunki ewakuacji 
Przejście ewakuacyjne: z pomieszczenia, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do 
wyjścia na drogę ewakuacyjna lub na zewnątrz  wynosi: 40m w strefach pożarowych ZL – nie zostanie 
przekroczona.  
Długość dojścia ewakuacyjnego wynosi: 10 m 
Ilość wyjść z budynku (w części objętej opracowaniem) cztery wyjścia: 

 dwa wyjścia 180 x 200, (dwa skrzydła po 90 cm) – bezpośrednio z sali widowiskowej w ścianie 
północnej i południowej 

 jedno wyjście z korytarza 180 x 200, (dwa skrzydła po 90 cm) 

 Jedno wyjście z przedsionka (zaplecze sceny) 90 x 200 cm, 

 

Oświetlenie awaryjne  

Nad wszystkimi wyjściami ewakuacyjnymi stosować oświetlenie ewakuacyjne.  

 

 



3.7.9 Sposób zabezpieczenie przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
Instalacje użytkowe należy zabezpieczyć zgodnie z normami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.  
Drzwi, witryny oraz okna zewnętrzne bezklasowe. 
Budynek zabezpieczony w instalacje odgromową. 
 

3.7.10 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym. 
Istniejący hydrant H25, z wężem 30 m. 

 

3.7.11 Wyposażenie w gaśnice 
Pomieszczenia w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ZLIII należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy: 
- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3) na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej 
zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL IV: zastosowano dwie gaśnice GP-4 w Sali 
widowiskowej oraz jedną w korytarzu wejściowym.  

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie 

powinna być większa niż 30m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m. 

 

3.7.12 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
     Woda zapewniona jest przez hydranty zlokalizowane w obrębie rozbudowywanego budynku, w odległości 
do chronionego obiektu budowlanego: 
 
Hydranty oznaczono na mapie: 
pierwszy hydrant - przy ul. Poprzecznej około 40 metrów. 
drugi hydrant – przy ul. Porcelitowej około 30 metrów. 
 
3.7.13 Drogi pożarowe 
Do obiektu istnieje bezpośredni dostęp od ulicy Porcelitowej oraz ulicy Poprzecznej. 
 
3.7.14 Pozostałe wymagania 
Budynek należy wyposażyć w instalację odgromową. 

Budynek będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy i znaki ewakuacyjne wg normatywu. 
Pracowników należy przeszkolić z wykorzystania gaśnic, oraz poinformować o lokalizacji najbliższego hydrantu.  
 
 
Uwaga! 
Rysunki i cześć opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części 
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być 
traktowane jakby były ujęte w obu. Niniejszy projekt architektoniczny należy rozpatrywać razem z projektami 
pozostałych branż. 
 
 
 
 
 
 



 

III- OPIS TECHNOLOGI 

 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest: opis technologii dla projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy obiektu 
pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach. 

 
Lokalizacja:     49-130 Tułowice 
   Ul. Porcelanowa 6a,  działki nr 559, 560, 558/2 oraz 509/2 
Inwestor:  Gmina Tułowice, 
 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 
 

2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora. 

 Ustalenia zakresu prac przeprowadzone z inwestorem 

 Aktualny podkład geodezyjny 
 Obowiązujące przepisy i akty prawne 

 
3. Opis procesu 
Projektowana inwestycja będzie pierwszym etapem kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy Sali 
widowiskowej z zapleczem w Tułowicach. Inwestor zamierza realizować inwestycję w trzech etapach: 

 Pierwszym etapem (objętym tym opracowaniem) będzie przebudowa strefy wejściowej z utworzeniem 
węzła higieniczno-sanitarnego dostosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych oraz obecnych 
przepisów technicznych, ponadto planuje się rozbudowę zaplecza sceny wraz z obniżeniem i 
poszerzeniem sceny, a także remont głównej sali widowiskowej (wymiana parkietu, sufitu 
podwieszanego). 

 Drugim etapem będzie przebudowa i remont zaplecza socjalnego, tj. rozdzieli/kuchni (która pełni i 
będzie pełnić rozdziału potraw przywożonych z zewnątrz w formie cateringu), pomieszczeń dla 
pracowników, toalet dla pracowników oraz małej sali z zapleczem (skrzydło południowe). 

 Trzecim etapem będzie remont całej elewacji budynku. 
 
 
Sala jest wykorzystywana okazjonalnie, np. na jasełka dla dzieci, sporadyczne zajęcia teatralne, spotkanie 
mieszkańców (np. wigilia). 
 
Wejście dla pracowników : 
Aktualnie w budynku sali widowiskowej nie ma stałych pracowników, pracownicy domu kultury przychodzą 
tylko w trakcie imprez kulturalnych, sytuacja ta nie zmieni się po przebudowie. 
 
Wejście odbywać będzie się na dotychczasowych zasadach drzwiami zewnętrznymi od strony północno-
zachodniej (wejście oznaczono na rysunku rzutu przyziemia - wejście od strony ulicy Poprzecznej). Do obiektu 
możliwe jest również wejście od ulicy Porcelanowej. 
 
Wejście dla użytkowników oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich : 
Wejście odbywać będzie się poprzez istniejące drzwi dwuskrzydłowe od strony ul. Porcelanowej. 
 
Zakres działalności sali widowiskowej: 
Sala po rozbudowie i przebudowie dalej będzie  wykorzystywana okazjonalnie, np. na jasełka dla dzieci, 
sporadyczne zajęcia teatralne, spotkanie mieszkańców (np. wigilia). 
 
Dostawy cateringu: 
Dostawy będą miały miejsce poprzez istniejące wejście od ulicy Poprzecznej. 
 
Przestrzeń socjalna pracownika : 
W części istniejącej nie objętej opracowaniem znajduje się pomieszczenie z  szafkami na ubrania  dla 



pracownika (0.20. numeracja wg inwentaryzacji) oraz toalety dla pracowników (pom. 0.12, 0.13 numeracja wg 
inwentaryzacji).  
 
Odpady : 
Pomieszczenie porządkowe znajduje się w części istniejącej (pom. 0.21 numeracja wg inwentaryzacji). Odpady 
stałe w postaci opakowań kartonowych i foliowych będą gromadzone w pojemnikach zamykanych, 
zaopatrzonych w worki foliowe. Opróżnianych przez wyznaczone do tego służby.  
 
4. Opis pomieszczeń 
 
-dotychczasowa: pomieszczenia biurowo-magazynowe 
-projektowana: pomieszczenie usługowe – Muzeum Przemysłu oraz Kolejnictwa 
 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

NR POM 
NAZWA 

POMIESZCZENIA 
RODZAJ OKŁADZINY 

 

  SUFIT ŚCIAN POSADZKA 

0.03 
0.04 
0.10 

toalety 
tynk cementowo-

wapienny 

płytkami ceramiczne do 
wysokości 2,00m, powyżej 

zaprawa lekka pomalowana 
farbą paroprzepuszczalną 

wykończyć płytkami ceramicznymi o 
wymiarach 50 x 50cm. Na ścianie wykonać 
cokół na wysokość 10 cm, płytkę cokołową 
należy zlicować z wykończoną ścianą.. 
Okładziny zastosować z grupy klasyfikacyjnej 
R10 klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia zgodnie z 
normą ZH1/571 - DIN 51130. Zastosować płytki 
gresowe o klasie ścieralności min. IV 
 

 

 

5. Wyposażenie instalacyjne 

 c.o. – budynek ogrzewany za pomocą kotła gazowego o mocy zgodnej z projektem branży sanitarnej 
zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.13  

 instalacja elektryczna - z istniejącej sieci elektrycznej; istniejące przyłącze; na aktualnych warunkach 

 instalacja wodociągowa – z istniejącej sieci wodociągowej; istniejące przyłącze; na aktualnych 
warunkach 

 instalacja kanalizacyjna – do istniejącej sieci kanalizacyjnej ; istniejące przyłącze; na aktualnych 
warunkach 

 wentylacja – mechaniczna (w części objętej opracowaniem)  
 
6. Inne wytyczne 
W pomieszczeniu (0.20. numeracja wg inwentaryzacji) należy umieścić apteczkę pierwszej pomocy wyposażoną 
w podstawowy zestaw leków i środków opatrunkowych, należy również umieścić w widocznym miejscu spis 
numerów telefonów alarmowych. 
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4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI  
I OBIEKTY SĄSIEDNIE   

a) zapotrzebowanie na wodę i sposób odprowadzania ścieków:  
- na etapie budowy należy eliminować możliwość oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 

poprzez odpowiednie zorganizowane składowanie materiałów budowlanych, organizację zaplecza 
budowy i eliminowanie zanieczyszczeń substancjami chemicznymi (szczególnie olej, benzyna), 

- wody opadowe i roztopowe odprowadzane są na dotychczasowych warunkach rynnami i rurami 
spustowymi na nieutwardzony teren na działce inwestora 

- woda dostarczana z sieci wodociągowej za pomocą istniejącego przyłącza  
- ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej – istniejące przyłącze 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych :  
- obiekt będzie emitował zanieczyszczania związane ze spalaniem gazu w kotle gazowym 

zainstalowanym w pomieszczeniu zaplecza (pom. 0.13) 
c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:  

- planowana inwestycja jest źródłem następujących odpadów: 

- 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych  

- 17 01 - Odpady elementów budowlanych (np. beton, cegły, ceramika) 

- 17 02 01 - żelazo i stal 

- 17 02 01 - drewno 

- 16 01 20 - szkło 

- 17 01 82 - Inne nie wymienione odpady 

 
- odpady budowlane – będą przekazane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia do ich odbioru 

i zagospodarowania, ponadto wyznaczone i oznakowane zostaną miejsca gromadzenia i składowania 
materiałów budowlanych i odpadów.  

- Wszystkie powstałe odpady będą odbierane przez koncesjonowanych odbiorców. 

-    Realizacja przedsięwzięcia oraz jego eksploatacja nie będzie źródłem odpadów niebezpiecznych. 

 

 W wyniku prowadzonej działalności nie będą wytwarzane odpady zaliczane do grupy odpadów  
niebezpiecznych. Odpady w postaci opakowań foliowych i papierowych będą gromadzone w kubłach na śmieci 
regularnie opróżniane przez uprawnione do tego służby. 

 W okresie budowy należy wyznaczyć teren, na którym ustawione będą kontenery w których selektywnie 
składowane będą odpady. Po wykonaniu prac teren budowy należy uporządkować a odpady wytworzone na 
placu budowy przekazać firmie posiadającej zezwolenie na transport odpadów. 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

- emisja hałasu wynikająca z pracy sprzętu oraz ruchu pojazdów dowożących materiały – aby 
zminimalizować uciążliwość spowodowaną w/w emisją zaplanowano ograniczenie niektórych prac do 
pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego, nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emisji hałasu, 
a rozładunek materiałów i załadunek odpadów prowadzony będzie przy zgaszonych silnikach, 

- w fazie eksploatacji głównym źródłem hałasu będzie ruch pojazdów o niewielkim natężeniu. Poziom 
hałasu nie przekroczy poziomów dopuszczalnych wynoszących odpowiednio: 
dla terenów mieszkaniowo-usługowych 55 dB w dzień i 45 dB w nocy, 

- drgania mechaniczne spowodowane przez pracę ciężkiego sprzętu i transportu będą okresowe i nie 
spowodują uszkodzeń struktury budynków, 

- emisja promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego oraz innych zakłóceń – nie dotyczy. 
- charakter użytkowania obiektu nie przewiduje montażu w nim urządzeń mogących wytwarzać 

ponadnormatywny poziom hałasu, stanowiących uciążliwość dla sąsiednich nieruchomości; 
zastosowane materiały na przegrody zewnętrzne zapewniają ochronę przed hałasem. 

- Uciążliwość związana z emisją hałasu nie będzie wykraczać poza granice działki inwestora. 
Dopuszczalne poziomy hałasu nie zostaną przekroczone. Roboty budowlane prowadzone będą w 
godzinach 6

oo
-22

oo
. 

 
 



e) wpływ obiektu na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne: 
Brak drzewostanu w obszarze opracowania. Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na stan stan gleb, wód 
powierzchniowych oraz podziemnych . 

f) ochrona interesów osób trzecich 
Planowana inwestycja nie będzie uciążliwa ze względu na hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i 

promieniowanie, a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby w stosunku do sąsiadujących nieruchomości. 

g) emisja promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych i inne uciążliwości z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania – wpływ na 
środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wraz z oceną 

Planowane roboty budowlane i montażowe, a także na etapie eksploatacji projektowanego 
przedsięwzięcia nie będą związane z emisja promieniowania, zakłóceń elektromagnetycznych i innych 
uciążliwości – brak wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie  

Nie występuje zjawisko tworzenia się pola elektromagnetycznego emitującego promieniowanie 
niejonizujące o natężeniu stwarzającym zagrożenie dla zdrowia, dlatego planowana inwestycja nie będzie 
źródłem zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. 

Zarówno realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowało 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 
5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  

W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać warunków BHP. Roboty prowadzić pod 
nadzorem uprawnionych osób posiadających uprawnienia budowlane. Roboty należy wykonywać zgodnie z 
warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie higieny i 
bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. 2003r, Nr 47, Poz.401. Zgodnie z wyżej 
cytowaną ustawą zagadnienia w niej ujęte w zakresie bezpieczeństwa pracy dotyczą projektowanego 
przedsięwzięcia i dotyczą:  

1. Zagospodarowanie placu budowy  
2. Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia. 
3. Rusztowania budowlane 
4. Roboty ziemne 
5. Roboty murowe i tynkowe 
6. Roboty ciesielskie 
7. Roboty zbrojarskie 
8. Roboty betonowe i żelbetowe 
9. Roboty spawalnicze 
10. Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie 
11. Roboty wykończeniowe 
12. Roboty rozbiórkowe 
13. Ochrona osobista pracowników 
14. Pierwsza pomoc 

Za przestrzeganie warunków bezpieczeństwa na budowie odpowiadają  
w kolejności przeszkoleni pracownicy na stanowisku pracy, mistrzowie, majstrowie, kierownicy robót, 
kierownicy budów. 
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6. Informacja do planu BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
(Dz.U. Nr 120; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.) 

 
 

STRONA TYTUŁOWA 
 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budynek domu kultury 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Tułowice ul. Porcelitowa 6a 

IMIĘ I NAZWISKO  
LUB NAZWA INWESTORA 
ORAZ JEGO ADRES: 

Gmina Tułowice ul. Szkolna 1 

IMIĘ I NAZWISKO  
ORAZ ADRES PROJEKTANTA 
SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ: 

Michał Szkudlarski 
Armii Krajowej 1a/8, 45-071 Opole  

 
 
 

 

 

 

 

 

  



CZĘŚĆ OPISOWA 
Informacja do planu BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
(Dz.U. Nr 120; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.) 
 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów 

- roboty budowlane związane z planowaną inwestycją wykonane będą w technologii tradycyjnej 
- roboty rozbiórkowe zostaną przeprowadzone systemem gospodarczym,  
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:  

 
- zagospodarowanie placu budowy, 
- rozbiórka schodów zewnętrznych, rozbiórki wewnętrzne, parkiet, ścianki działowe i konstrukcyjne 
- wykonanie wykopu pod fundament 
- wykonanie fundamentów 
- wykonanie ścian zewnętrznych, 
- wykonanie stropu i dachu 
- wykonanie nowego pokrycia (dachówka ceramiczna), 
- wykonanie nowych posadzek, podciągów, słupów, ścian wewnętrznych, 
- roboty remontowe elewacji zewnętrznych, uzupełnienia tynków, opierzeni, profili 
- roboty tynkarskie wewnętrzne, 
- remont oraz montaż wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,  
- roboty malarskie, 
- roboty instalacyjne 
- instalacja odgromienia, 
- uporządkowanie terenu budowy. 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

- zagospodarowanie placu budowy, 
- wykonanie ścieżki zewnętrznej wraz z niwelacją terenu 
- uporządkowanie terenu budowy. 

 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

-  Na terenie objętym opracowaniem znajdują się remiza strażacka oraz budynek gospodarczy. 

 

 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- na terenie działki  nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  
realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

- w trakcie prowadzenie robót budowlanych należy przestrzegać warunków BHP  
i roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób, posiadających uprawnienia budowlane a przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (praca na wysokości, roboty budowlane 
wykonywane przy pomocy pompy, obsługa sprzętu budowlanego, ustawiania rusztowania i inne) należy 
bezwzględnie zatrudniać pracowników przeszkolonych na budowie a sprzęt budowlany stosować atestowany. 
Rodzaje zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

• przy użytkowaniu maszyn budowlanych istnieje możliwość uszkodzeń mechanicznych ciała, 
przygnieceń, stłuczeń 
• przy stosowaniu różnorodnych środków chemicznych podczas robót wykończeniowych zachodzi 
niebezpieczeństwo zatrucia oparami i wybuchu 
• przy robotach murarskich mogą powstać skaleczenia, przygniecenia itp. 
• przy transporcie poziomym materiałów budowlanych mogą nastąpić przesilenia i zasłabnięcia od 
dźwigania ciężarów 

 przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 



- przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy winni znać zakres i specyfikę wykonywanej pracy, 
mogące wystąpić zagrożenia, oraz być stosownie przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy. Ponadto 
pracownicy powinni posiadać stosowne świadectwa odnośnie kwalifikacji i odbytych szkoleń wstępnych i 
okresowych. 

Pracownik powinien być przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogólnych zasad i 
przepisów BHP, jak też szczególnych zasad i przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
obowiązujących przy danej pracy (z uwzględnieniem obsługi urządzeń), zaznajomienie pracowników z 
kolejnością wykonywanych zadań, a także pracownik powinien być przeszkolony w zakresie użytkowania 
środków ochrony indywidualnej. 
 

Szkolenia BHP 
Szkolenia BHP należy wykonywać: 
• każdorazowo prze przystąpieniem do danego typu robót 
• przy zmianie brygad pracowniczych 
• indywidualnie dla pracownika przychodzącego, na budowę 

 

 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 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Postępowanie w razie awarii lub miejscowego zagrożenia: 
• przerwać pracę, wycofać pracowników z miejsca zagrożenia, zawiadomić kierownika budowy 
• miejsce   awarii   lub   zagrożenia   skutecznie   ogrodzić,   zabezpieczyć   przed   dostępem   osób 
postronnych 
• przystąpić do usuwania awarii pod nadzorem kompetentnych osób lub służb 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń 
Pracowników należy wyposażyć w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ochrony głowy, oczu, twarzy i 
układu oddechowego, obuwie ochronne, odzież ochronna, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości); 
odzież ochronna powinna być odpowiednia do istniejącego zagrożenia i nie powodować zwiększonego 
zagrożenia, powinna uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu, uwzględniać wymagania ergonomii i 
stan zdrowia pracownika, być odpowiednio dopasowane do użytkownika – po wykonaniu niezbędnych 
regulacji, spełniać wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, być przeznaczone do 
osobistego użytku. 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu 
osoby 

Majstrowie, mistrzowie i brygadziści pełnią bezpośrednią kontrolę nad pracami, o których wyżej mowa. 
Właściciele firm wykonawczych i wyznaczeni przez nich kierownicy robót, którzy ich reprezentują są 

odpowiedzialni bezpośrednio nad zapewnieniem właściwego nadzoru na stanowiskach pracy zagrożonych 
niebezpieczeństwem lub szczególnym niebezpieczeństwem. 

W przypadku prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych należy wyznaczyć osobę, posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do kierowania tymi pracami. 

Środki zapobiegawcze powstawania zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 
• prefabrykowane rusztowania każdorazowo po sprawdzeniu odbierać przez osoby uprawnione 
• prace na wysokościach 
 

Przez prace na wysokości należy rozumieć wykonywanie czynności lub przebywanie i poruszanie się na 
pomostach, stropach, galeriach, urządzeniach, których poziom wzniesiony jest nad poziomem lub innym 
poziomem roboczym więcej niż : 

a) 3m gdy praca wykonywana ma charakter robót budowlano - montażowych 
b) 1m gdy praca o charakterze stałym lub tymczasowym odbywa się zakładach lub bazach 

zaplecza budowlanego, albo przy obsłudze maszyn  
Prace związane z przedmiotową inwestycją stanowią prace na wysokości. 

 
Przy pracach na wysokości można zatrudnić pracowników, którzy : 

• ukończyli 18 lat 



• posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywanej pracy 
• posiadają przeszkolenie specjalistyczne w zakresie korzystania ze sprzętu alpinistycznego oraz 
systemów asekuracyjnych. W trakcie pracy należy : 
• stosować przynajmniej minimalny system zabezpieczeń osób 
• stosować sprzęt ochronny głowy zarówno przy pracy na wysokości jak i przy pracach pomocniczych 
• przerwać   roboty  w   przypadku   pogorszenia  się  stanu   pogody  ( wiatr, ulewa, niska temperatura ) 
• prace  na  wysokości   przy  użyciu  sprzętu  alpinistycznego  prowadzić  przy asekuracji drugiej osoby 
 

Sprzęt używany do pracy na wysokości jest ewidencjonowany z oznaczeniem i przypisany 
indywidualnie do każdego pracownika. Do obowiązków pracownika należy używanie sprzętu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, dbanie o sprawność sprzętu, jego konserwacja. 

 
Ponadto należy: 

• podłączenia urządzeń i maszyn dokonywać przy pomocy osób uprawnionych w tym zakresie 
• zapobiegać  powstawaniu  zagrożeń  poprzez ciągłą informację pracowników na stanowiskach pracy, 
również pod kątem wyposażenia w niezbędny na danym stanowisku sprzęt 
• stosować materiały i urządzenia posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczenia do użytkowania. 
 w trakcie realizacji budowy należy na działce składować materiały budowlane  
i wykonać roboty przygotowawcze w bezpiecznej odległości od projektowanych  
i istniejących budynków 
 drogi komunikacyjne wewnętrzne (na działce) i na zewnątrz działki winny być drożne umożliwiające szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
• zatrudniać   pracowników   posiadających   stosowne   kwalifikacje   zawodowe   i   przeszkolenia na 
stanowisku pracy 
• stosować    odpowiednia    kolejność    robót   zmierzając    do    uniknięcia    powstawania   sytuacji 
awaryjnych lub konfliktowych 
• po zakończeniu  prac budowlanych  dokonywać odbiorów  robót zanikających  i  powiązanych 
technologicznie z innymi robotami zachowując ciągłość zdarzeń 
• teren robót zamkniętych zabezpieczyć przed dostępem chłodnego powietrza 
 na budowie powinna znajdować się kompletna apteczka podręczna w oznaczonym i dostępnym miejscu. 

 
Po zakończeniu pracy : 
• zlikwidować stanowisko pracy 
• zwinąć liny i umieścić sprzęt w magazynie lub miejscu wyznaczonym do przechowywania 
• uporządkować narzędzia i materiały 
• stosować właściwe oświetlenie stanowisk pracy 
• zabezpieczyć pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostępu do bieżącej wody 
• unikać sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie właściwego frontu robót budowlanych 
 

Prawo Budowlane art. 21a ust.2 pkt 2 

1. Czas pracy powyżej 30 dni i osób powyżej 20 TAK NIE 

2. Zakres robót powyżej 500 osobodni TAK NIE 

3. Konieczność opracowania planu BIOZ TAK NIE 

 

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. arch. Michał Szkudlarski 
nr upr. 03/OPOKK/2015 

 

 

mgr inż. arch.  Marek Mansfeld 
nr upr. 8/99/DUW 

 


