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1. Cz opisowa

1.1. Cz ogólna

1.1.1. Przedmiot inwestycji
Zmiana sposobu u ytkowania budynku szko y podstawowej w Lubachowie
na schronisko m odzie owe

1.1.2. Adres
Lubachów 12, gmina widnica, dz. nr 92, obr. 0012 Lubachów

1.1.3. Inwestor
Gmina widnica
58-100 widnica, ul. G owackiego 4

1.1.4. Stan istniej cy zagospodarowania dzia ki i terenu
Dzia ka jest zabudowana :
- zespo em budynków sk adaj cym si z dwóch budynków po czonych

budynkiem cznikowym
- budynkiem gospodarczym
- boiskiem sportowym o nawierzchni asfaltowej
- placem o nawierzchni betonowej
Wjazd na teren od strony drogi wiejskiej.
Wej cia g ówne do zespo u budynków szkolnych od strony podwórza i z
boku do budynku cznikowego. Od strony ulicy wej cie do wietlicy
wiejskiej.
W obr bie dzia ki teren praktycznie p aski.
Forma architektoniczna
Na zespó budynków poszkolnych sk adaj si dwa budynki nazywane

„frontowy” i „tylny”, po aczone budynkiem cznikowym. Budynek frontowy
zlokalizowany jest wzd u ulicy wiejskiej, równolegle do niej w odleg osci
ok.5,0 m od granicy. Budynek frontowy powsta przed rokiem 1945 i od
pocz tku by budynkiem szkolnym.
Budynek frontowy jest budynkiem trójkondygnacyjnym z dachem dwuspadowym
i cz ciowym podpiwniczeniem. Poddasze cz ciowo u ytkowe.

Budynek jest nakryty drewnianym dachem dwuspadowym wspartym na
konstrucji drewnianej p atwiowo kleszczowej – pietrowej.
Pokrycie dachówka ceramiczn .
Budynek pochodzi z ko ca XIX w, na co wskazuja rozwi zania techniczne i
funkcjonalne.
Do budynku prowadzi wej cie od strony ulicy.
W cz ci pomieszcze na parterze od strony ulicy, zlokalizowana jest
wietlica wiejska.
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Budynek tylny jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem i bez
podpiwniczenia. Budynek jest usytuowany równolegle do budynku frontowego i
po czony z nim prostopad ym budynkiem cznikowym
Budynek wybudowano w latach 60-tych XX w.
Poddasze budynku nie jest wykorzystywane. Budynek jest nakryty dachem

     p askim jednospadowym o konstrukcji elbetowo stalowej i pokryciu papowym.
Budynek cznikowy jest równie nakryty dachem p askim z pokryciem
Papowym.
W zespole budynków znajduje si tylko jedna klatka schodowa usytuowana w
budynku cznikowym.
Do budynków w cz ci szkolnej prowadzi jedno wej cie do budynku

cznikowego
Elementy konstrukcyjne
Budynek frontowy jest budynkiem o scianach murowanych z cegie ceramicznych.
Nad piwnicami stropy ceramiczno stalowe typu Kleina i cz ciowo koleby
ceramiczne odcinkowe. Nad parterem i wy szymi kondygnacjami stropy
drewniane obudowane (klasyczne). Dach drewniany p atwiowo kleszczowy z
mur atami na murownych sciankach kolankowych.
Budynek tylny i cznikowy sa budynkami murowanymi z cegie ceramicznych.
Stropy elbetowe drobnowymiarowe i stalowo elbetowe WPS. Nad budynkiem
tylnym dach z p yt korytkowych na belkach stalowych, nieocieplony. Nad

cznikiem dach jako strop WPS z nadsypk spadkowa z u la paleniskowego.
Szczegó owy opis konstrukcji zawiera ekspertyza stanu technicznego zespo u
budynków.

Wyposa enie w instalacje
- instalacje kanalizacyjne sanitarne
- instalacje deszczowe odprowadzenia wód z dachów
- instalacje wodoci gowe
- instalacje elektryczne o wietleniowe
- instalacje odgromowe
- instalacje telefoniczne
- instalacja centralnego ogrzewania z lokalna kot owni w piwnicy

z piecem opalanym w glem

1.1.5. Zakres zadania inwestycyjnego
Zadanie polega na :

- przebudowie sal lekcyjnych na pokoje noclegowe oraz na zmianie
rozwi za funkcjonalnych i wykonaniu nowych azienek w a ciwych
dla obiektu

- przebudowie klatki schodowej
- budowie szybu windowego i instalacji windy osobowo towarowej
- wymianie instalacji elektrycznej
- wymianie instalacji sanitarnych
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- budowie nowej kot owni c.o. z piecami na olej opa owy
- budowie placu wjazdowego a w tym miejsc postojowych dla

samochodów osobowych i autobusu
- wymianie ogrodzenia od strony ulicy

Zadanie nie powoduje potrzeby budowy nowych przy czy ani te nie
powoduje wzrostu zapotrzebowania na energi elektryczna i wod .

1.1.6. Obs uga komunikacyjna
Obs uga komunikacyjna przez istniej cy wjazd z ul. wiejskiej – drogi
powiatowej nr 2876 (dzia ka 72/2), spe niaj cy warunki zjazdu publicznego.

1.1.7. Parametry charakterystyczne

Powierzchnia dzia ki - 8200,00 m2
w tym :

w u ytkowaniu rolniczym - 6300,00
powierzchnia budowlana - 1900,00

Powierzchnia zabudowana - 619,00 m2
w tym :

zespó schroniska - 571,70
budynek gospodarczy - 47,30

Nawierzchnie utwardzone - 347,00 m2
Boisko sportowe - 300,00 m2
Teren zielony - 6934,00 m2

w obr bie zespo u - 634,00

Kubatura i pow. u ytkowa
Powierzchnia u ytkowa zespo u budynków - 1366,95

w tym :
schronisko - 1045,50 m2
wietlica wiejska - 321,45

Kubatura - 5631,00 m3

1.1.8. Warunki zabudowy
Teren dzia ki zosta opisany jako teren us ug publicznych o wiaty
i znajduje si w obszarze oznaczonym A54Uo/p na planie zatwierdzonym
uchwa XLVII/482/2005 z dnia 29.12.2005 r. Rady Gminy Swidnica,
w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania terenu
obszaru wsi Lubachów.
Charakter inwestycji jest zgodny z ustaleniami powy szego planu
miejscowego
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1.1.9. Informacje dodatkowe
1. Obszar na którym znajduje si budynek , nie podlega ochronie

konserwatorskiej S u by Ochrony Zabytków
2. Teren, znajduje si poza obszarem dzia alno ci

górniczej i nie wyst puje tu wp yw takiej dzia alno ci.
3. Inwestycja nie oddzia ywuje szkodliwie na rodowisko
4. Obszar oddzia ywania inwestycji nie przekracza granic terenu dzia ki

nr 92.

1.2. Bezpiecze stwo po arowe - charakterystyka po arowa budynku.

1) Powierzchnia, wysoko , ilo kondygnacji.
Ilo kondygnacji nadziemnych - 3.
Ilo kondygnacji podziemnych - 1 (cz ciowe
podpiwniczenie).
Powierzchnia u ytkowa budynku - 1051,57 m2.
Powierzchnia wewn trzna - ca 1180,0 m2.
Wysoko budynku - 10,50 m – b. niski (N).
Ilo miejsc noclegowych - 45.

2) Odleg o od obiektów s siaduj cych:

Dzia ka budowlana jest zabudowana w taki sposób, e z ka dej strony odleg o od
jej granic
wynosi ponad 4,0 m, a od s siedniej zabudowy ca 10,0 m.

3) Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych.

W obiekcie w niewielkich ilo ciach gromadzone b d :
§ sta e materia y palne, przy spalaniu których wyst powa  b dzie

zjawisko spalania arowego (tekstylia, bawe na, drewnopochodne,
papier itp.)

§ materia y w postaci sta ej topi ce si pod wp ywem ciep a (wyroby
plastifikowane),

§ olej opa owy w magazynie oleju.
§ 

4) Przewidywana g sto obci enia ogniowego.
W pomieszczeniach magazynowych i technicznych powi zanych funkcjonalnie
poni ej 500 MJ/m2. W magazynie oleju opa owego ca 4000 MJ/m2.

5) Kategoria zagro enia ludzi, liczba osób w obiekcie.
a) Kategoria zagro enia ludzi – ZL III i ZLV,
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Prognozowana ilo osób, która mo e przebywa jednocze nie w obiekcie:
a) 45 osób w cz ci schroniska m odzie owego z miejscami do spania,
b) okresowo w wietlicy wiejskiej ca 30 – 40 osób,
c) w cz ci biurowej ca 3 - 4 osoby

6) Ocena zagro enia wybuchem.
Nie wyst puje.

7) Podzia na strefy po arowe.
Zak ada si podzia budynku – na trzy strefy po arowe ZL w cz ci nadziemnej
budynku: ZL III i ZL V (parter, I pi tro i II pi tro), oraz trzy strefy PM (cz
podziemna): wydzielona pod wzgl dem po arowym kot ownia opalana olejem
opa owym, magazyn oleju opa owego oraz pozosta a cz piwnicy.

8) Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej jego
elementów.
8.1) Wymagan w my l § 212 [1] klas odporno ci po arowej dla niskiego
budynku zaliczanego do III i V kategorii zagro enia ludzi jest klasa „C”:

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V

1 2 3 4 5 6

niski (N) "B" "B" "C" "D" "C"

redniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B"

wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B"

wysoko ciowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A"

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynkuKlasa
odporno ci
po arowej
budynku

g ówna
konstrukcja
no na

konstrukcja
dachu strop1) ciana

zewn trzna1),2)
ciana

wewn trzna1)
przekrycie
dachu3)

1 2 3 4 5 6 7

C R 60 R 15 R E I
60 E I 30 E I 154) E 15

Oznaczenia w tabeli:
R - no no ogniowa (w minutach), okre lona zgodnie z Polsk Norm dotycz c zasad ustalania klas
odporno ci ogniowej elementów budynku,
E - szczelno ogniowa (w minutach), okre lona jw.,
I - izolacyjno ogniowa (w minutach), okre lona jw.,
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(-) - nie stawia si wymaga .
1) Je eli przegroda jest cz ci  g ównej konstrukcji no nej, powinna spe nia tak e kryteria no no ci ogniowej
(R) odpowiednio do wymaga zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno ci po arowej budynku.
2) Klasa odporno ci ogniowej dotyczy pasa mi dzykondygnacyjnego wraz z po czeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycz na wietli dachowych, wietlików, lukarn i okien po aciowych (z zastrze eniem § 218),
je li otwory w po aci dachowej nie zajmuj wi cej ni 20% jej powierzchni.
4) Dla cian komór zsypu wymaga si E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30.
Elementy budynku, powinny by nierozprzestrzeniaj ce ognia (NRO)

ciany wewn trzne i stropy wydzielaj ce kot ownie i magazyny oleju opa owego, a tak e
zamkni cia otworów w tych elementach, b d posiada y klas odporno ci ogniowej nie
mniejsz ni okre lona w poni szej tabeli:

Klasa odporno ci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia cian
wewn trz
nych

stropów
drzwi lub
innych
zamkni

1 2 3 4

Kot ownia z kot ami na olej opa owy, o cznej
mocy cieplnej powy ej 30 kW E I 60 E I 60 E I 30

Magazyn oleju opa owego E I 120 E I 120 E I 60

8.2.) Opis podstawowych elementów budowlanych obiektu zawarto w cz ci
opisowej niniejszego projektu.

9) Warunki ewakuacji.
G ówn komunikacj pionow w budynku stanowi dwubiegowa, elbetowa
klatka schodowa
o szeroko ci u ytkowej biegu 120 cm i podestach mi dzykondygnacyjnych 120
cm tj:
o parametrach mniejszych (150 cm) ni wskazano to w postanowieniach § 68
[1] i klasie odporno ci ogniowej zgodnej z postanowieniami § 249 [1].
D ugo ci przej ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza wielko ci
dopuszczalnej 40 m (w tym przej cia przez nie wi cej ni trzy pomieszczenia).
D ugo doj cia ewakuacyjnego na poziomie parteru wynosi ca 7,0 m, oraz
d ugo przej ewakuacyjnych przez nie wi cej ni dwa pomieszczenia do
drzwi EI 30 klatki schodowej – ca 24 m.
D ugo doj cia ewakuacyjnego na poziomie I pi tra wynosi od 7,2 m do 14,40
m.
D ugo doj cia ewakuacyjnego na poziomie II pi tra wynosi ca 8,80 m.
Projektowana szeroko dróg ewakuacyjnych – korytarzy dla przewidywanej
liczby ewakuowanych osób do 20 osób jest wi ksza ni 120 cm.
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10) Zabezpieczenie przeciwpo arowe instalacji u ytkowych.
1) Budynek zostanie wyposa ony w przeciwpo arowy wy cznik pr du, który
zlokalizowany b dzie przy wej ciu g ównym do budynku.
2) Budynek b dzie chroniony instalacj odgromow w wykonaniu
podstawowym.

11) Urz dzenia przeciwpo arowe.
1) Klatka schodowa wyposa ona zostanie w samoczynnie uruchamiane,
grawitacyjne urz dzenie oddymiaj ce. Do tego celu zostanie zastosowana
atestowana klapa oddymiaj zlokalizowana w dachu nad klatk schodow , o
czynnej powierzchni oddymiania nie mniejszej ni 5% rzutu klatki schodowej,
sterowana przez central oddymiaj c z instalacji sygnalizacji po aru.
2) Wewn trzna przeciwpo arowa instalacja wodoci gowa:
W budynku zaprojektowano na ka dej kondygnacji hydranty wewn trzne 25
mm
z w em pó sztywnym po obu stronach centralnie po o onej klatki schodowej.
Zasi giem hydrantów wewn trznych obj te b dzie ka de miejsce w budynku.
Zawory hydrantowe zostan umieszczane na wysoko ci 1,35 m od poziomu
pod ogi.
3) Dla budynku przewidziano zainstalowanie instalacji sygnalizacji po aru
(ochrona ca kowita).

12) Wyposa enie w ga nice.
Strefa po arowa ZL oraz PM zostanie wyposa ona w ga nice o masie rodka
ga niczego min
4 kg lub (4 dm3) do gaszenia po arów grupy ABC i F, przypadaj ca na ka de
100 m2 powierzchni strefy po arowej.

13) Zaopatrzenie w wod do zewn trznego gaszenia po aru.
Zaopatrzenie w wod do zewn trznego gaszenia po aru stanowi wiejska sie
wodoci gowa
z hydrantami zewn trznymi nadziemnymi, z których dwa najbli sze
zlokalizowane s
w odleg o ci do 75 m od budynku, zgodnie z za czonym planem sytuacyjnym.

14) Drogi po arowe.
Istniej ca o wymaganych parametrach - ulica zapewnia bezkolizyjny dojazd do
budynku przy zachowaniu postanowie §11.5.4. Rozporz dzenia Ministra
Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod oraz dróg po arowych (Dz. U. Nr
121, poz. 1139 [3]). Zgodnie z wymaganiami [3] do budynku nie jest wymagany
dojazd po arowy.
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Dla niniejszego projektu budowlanego – sporz dzono ekspertyz techniczn
rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpiecze przeciwpo arowych w my l § 2
ust 3A [1] oraz uzyskano stosowne postanowienie KW PSP we Wroc awiu.

[1] ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU
W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADA  BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. NR 75, POZ. 690 Z PÓ NIEJSZYMI ZMIANAMI).
[2] ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA
21 KWIETNIA 2006 R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ BUDYNKÓW,
INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW (DZ. U. NR 80, POZ. 563).
[3] ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA
16 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE PRZECIWPO AROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD
ORAZ DRÓG PO AROWYCH (DZ. U. NR 121, POZ. 1139).

1.3 Wytyczne dotycz ce zapewnienia bezpiecze stwa pracy i ochrony
zdrowia oraz organizacji robót budowlanych
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KARTA TYTU OWA
INFORMACJA BIOZ

Zadanie inwestycyjne

Zmiana sposobu u ytkowania budynku szko y podstawowej w
Lubachowie na szkolne schronisko m odzie owe

Adres
Lubachów 12, gmina widnica dzia ka nr 92

Inwestor
Gmina widnica
58-100 widnica, ul. G owackiego 4

Sporz dzi
mgr in . Edward Rogalski

widnica maj 2009
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZE STWA I

OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robót

Zakres robót przedstawiono w cz ci opisowej niniejszego projektu
Roboty s obj te przedmiarem robót

2. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu oraz
prowadzonych robót budowlanych, które mog stwarza zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
Zagro enia podczas realizacji robót - praca na wysoko ci podczas

robót dekarskich i elewacyjnych
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na dachu wykonywa po
uprzednim zabezpieczeniu wej do budynku.
W obr bie dzia ki nie wyst puj elementy mog ce wskazywa na
zagro enia dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Teren wokó budynku nale y wydzieli i oznakowa podczas
prowadzenia wszystkich robót.

3. Wydzielenie pomieszcze higieniczno sanitarnych i socjalnych.
4. Wskazanie punktu pomocy medycznej.
5. Zapewnienie czno ci telefonicznej.
6. Urz dzenie magazynu materia ów.
7. Okre lenie wysoko ci sk adowania.
8. Zorganizowa punkt ochrony po arowej wyposa ony w sprz t ga niczy.
9. Nale y przeciwdzia a czynnikom psychofizycznym pracowników –

polegaj cym na lekcewa eniu zagro enia, nie stosowania si do polece
kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowi zuj cych przepisów i
zasad BHP.

10. Nale y przeciwdzia a zagro eniu po arowemu, które mo e powsta
podczas wykonywanych robót oraz zagro e spowodowanych przez
osoby trzecie.

11. W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia ycia lub zdrowia
pracowników, osoba kieruj ca robotami budowlanymi zobowi zana jest
do natychmiastowego wstrzymania robót i podj cia dzia ania w celu
likwidacji wszelkich zagro e .

12. Wszystkie roboty budowlane powinny by prowadzone zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami, sztuk budowlan z zachowaniem zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy –powinny by prowadzone pod nadzorem
osób z uprawnieniami.

13. Przestrzega przepisy prawa dotycz ce bhp:
– Ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.
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94 pó niejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z

2003 r nr 207 poz. 2016 z pó niejszymi zmianami),
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w

sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urz dze technicznych do robot ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)
– Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr

122 poz. 1321),
– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w

sprawie rodzajów prac, które powinny by wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

– rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dn. 14 marca
2000r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach
transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313).

Niniejsze wytyczne sporz dzono zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

14. Kierownik budowy sporz dzi plan „bioz” w szczególno ci
uwzgledniaj c

a) rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie
szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
oraz szczegó owego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzaj cych
zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

b) wytyczne projektanta
c) ogólne zasady prowadzenia robót w sposób bezpieczny a w tym:
1. Teren na którym b d prowadzone roboty budowlane nale y ogrodzi i

oznakowa tablic informacyjn i znakami ostrzegawczymi o
prowadzonych robotach budowlanych.

2. Plac budowy wyposa y w pomieszczenie dla pracowników na okres
budowy oraz WC.

3. Przed przyst pieniem do robót pracownicy powinni by przeszkoleni i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonywania robót
budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem
budowlanym

4. Roboty nale y wykonywa zgodnie z projektem budowlanym,
obowi zuj cymi warunkami technicznymi i przepisami BHP.
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Zabronione jest wykonywanie robot w z ej widoczno ci np. podczas
mg y, opadów atmosferycznych, lub o zmierzchu.

4. Przed dopuszczeniem pracowników do pracy nale y wyposa y ich w
odzie robocz i sprz t ochrony osobistej, przeszkoli w zakresie
przepisów BHP na stanowisku pracy, w tym do prac na wysoko ci.
Pracownicy musz posiada aktualne badania lekarskie potwierdzaj ce
zdolno do wykonywania prac w ich zawodach.

6. Pomieszczenie dla pracowników wyposa y w apteczk pierwszej
pomocy oraz wykaz zawieraj cy adresy i numery telefonów w
widocznym miejscu :
- pogotowia ratunkowego
- stra y po arnej
- posterunku policji
- najbli szego punktu telefonicznego

7. Plac budowy wyposa y w niezb dny sprz t ga niczy
8. Wyznaczy i oznakowa stref niebezpieczn wokó miejsca

wykonywania robót budowlanych, zachowuj c szeroko strefy
nie mniejsza ni 1/10 wysoko ci na której wykonywane b d roboty i
istnieje zagro enie spadania przedmiotów, lecz nie mniejsz ni 6,0 m.

9. Wyznaczy i utrzymywa na bie co porz dek na przej ciach, dojazdach.
Utrzymywa porz dek na pomostach rusztowania.
Wykona daszki ochronne nad przej ciami i wej ciami do budynków.
Daszki powinny by odporne na przebicie i mie wysoko min. 2,50 m
pochylenie 45° w kier. zagro enia.

10. Nie nale y prowadzi robót na kilku poziomach w jednym pionie –
stanowisko nad stanowiskiem pracy

11. Zapewni  u ywanie sprz tu ochronnego przed upadkiem z wysoko ci –
szelek bezpiecze stwa z link i amortyzatorem przez pracowników
wykonuj cych roboty , jak równie pracownika odbieraj cego materia y
na poddasze i dach

12. Zapewni stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpiecze stwa „B”
    b d cych w dobrym stanie technicznym.

Wykonywanie i monta rusztowa prowadzi zgodnie z dokumentacj
techniczno ruchow (DTR) i dopu ci do  u ytkowania po sprawdzeniu
przez nadzór (kierownika budowy).

13. Sprz t budowlany : betoniarka, pi a , podno nik itp.
powinny posiada odpowiednie certyfikaty bezpiecze stwa,
i wymagane dopuszczenie do pracy przez Urz d Dozoru Techn.,
zgodnie z przeznaczeniem i DTR.
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1.4. Opis architektoniczny robót

3.1. cianki dzia owe
cianki dzia owe w przyziemiu i podziemiu, oraz budynku tylnym i
cznikowym projektuje si z p ytek z betonu komórkowego, grubo ci 12, 8

i 6 cm, uk adanych na zaprawie klejowej. Alternatywnie cianki mo na
wykona z cegie na zaprawie cementowo wapiennej
Na I i II pietrze budynku frontowego, na stropach drewnianych, cianki
dzia owe wykona z  p yt gipsowo kartonowych na profilach stalowych
75 mm i 100 mm, z wype nieniem we na mineraln .

3.2. Tynki wewn trzne i ok adziny cian i sufitów i malowania
Na cianach i ciankach murowanych, projektuje si tynki
kateg. III z zaprawy cementowo wapiennej.
W azienkach i WC do wysoko ci 2,0 m ciany wy o y  p ytkami
fajansowymi szkliwionymi.
Tynki malowa farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.
Alternatywnie, mo na wykona wy o enia z p yt gipsowo kartonowych
przyklejanych do cian na plackach klejowych.

3.3. Tynki zewn trzne
Projektuje si ocieplenie cian zewn trznych, styropianem grubo ci 12 cm
i wykonanie wyprawy tynkarskiej wg metody Atlas Stopter.
Tynki zewn trzne strukturalne z zaprawy drobnoziarnistej mineralnej Atlas
Cermit SN30 w kolorze kremowym.

3.4. Okna i drzwi tarasowe
Istniejace okna drewniane nale y zdemontowa
Projektuje si okna w kolorze bia ym, z utwardzonego PCW szklone taflami
zespolonymi o wspó czynniku izolacyjno i termicznej 1,10 W/m2 deg.

3.5. Drzwi
Drzwi wewn trzne do pomieszcze drewniane p ytowe z

     o cie nicami metalowymi osadzonymi w gotowych otworach lub
w trakcie murowania cianek dzia owych, lub o cie nicami drewnianymi
montowanymi po wykonaniu otworów.
Drzwi wyj ciowe z z pokoi noclegowych o odporno ci ogniowej min.
EI 30 wyposa one w samozamykacze.
Drzwi wej ciowe drewniane lub z profili PCV.

3.6. Pod o a i posadzki.
Warstwy posadzek opisano na rysunkach przekrojów pionowych
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3.7.Pokrycie dachowe
Pokrycia nowych po aci nale y wykona w nawi zaniu do pokry
Istniej cych. Projektuje sie pozostawienie wymian istniej cego acenia i
pokrycia z dachówki ceramicznej na nowe. Na dachach p askich nale y
wykona nowe pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy stalowej pocynkowanej, grub. 0,5 mm.

3.8. Sufity podwieszone
Sufity z p yt gipsowo kartonowych grubo ci 1,25 cm mocowanych na
rusztach profili blaszanych C 28/60 mm mocowanych do konstrukcji lub na
wieszakach.

Przed przykr ceniem p yt sufitu do profili przymocowa foli paroszczeln
refleksowa. Na suficie u ozy ocieplenie z we ny mineralnej grubo ci 20 cm

3.9. Elementy zewn trzne
Przed wej ciem do budynku zainstalowa typowe kratk i skrobaczki do
wycierania obuwia.
Parapety podokienne z kszta tek ceramicznych w kolorze br zowym, lub z
Profili aluminiowych t oczonych barwionych.
Podjazd dla niepe nosprawnych powinien mie nawierzchnie szorstk ,
najlepiej z lastriko p ukanego wykonanego z grysu marmurowego i
bazaltowego
Balustrady przy zej ciu bocznym do piwnicy wykona z rur stalowych 40/4
i 30/3 i malowa w kolorze br zowym farbami poliuretanowymi.


