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wiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego o wiadczamy, e projekt
„Ocieplenie, remont i przebudowa schodów zewn trznych, remont muru
oporowego, budynku MGOPS w Nowogrod cu na dzia ce nr 584 obr b
Nowogrodziec-4, 0004” zosta wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant

Podpis

Architektura:
mgr in . arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw do proj. w spec. architektonicznej

tnów Legnicki, 25 pa dziernika 2017 rok
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
Ocieplenie, remont i przebudowa schodów zewn trznych, remont muru
oporowego, budynku MGOPS w Nowogrod cu na dzia ce nr 584 obr b
Nowogrodziec-4, 0004.
I.

DANE OGÓLNE:
1. Obiekt:
Budynek Miejsko Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w
Nowogrod cu
2. Adres:
ul. A. Asnyka 53, 59 - 730 Nowogrodziec
dz. nr 584 obr b Nowogrodziec-4, 0004
3. Zadanie:
Ocieplenie budynku, remont i przebudowa schodów
zewn trznych, remont muru oporowego
4. Inwestor:
Gmina Nowogrodziec
Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec

II.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.
2.
3.
4.
5.

Zlecenie Inwestora;
Wytyczne Inwestora
Inwentaryzacja obiektu w niezb dnym zakresie
Audyt energetyczny
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690 z pó niejszymi
zmianami).
Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07 lipca 1994 roku z
pó niejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 05.12.2003 z
pó niejszymi zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpo arowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. Nr 121/03,
poz. 1138)
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26
wrze nia 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844, z pó niejszymi zmianami)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120/03, poz.
1126/;
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegó owego zakresu i
formy projektu budowlanego /Dz.U nr 0 poz 462 z 2012r/;
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in . Jaros aw Miko ajczyk
tnów Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk@wp.pl

12.

wzgl dem ochrony przeciwpo arowej / Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z
2003r/;
Inne obowi zuj ce przepisy i normy;

III.

CEL OPRACOWANIA

Ocieplenie, remont i przebudowa schodów zewn trznych, remont muru
oporowego budynku MGOPS w Nowogrod cu na dzia ce nr 584 obr b
Nowogrodziec-4, 0004.
Zakres robót obejmuje, zgodnie z Audytem energetycznym z dnia 18-102017r:
Docieplenie cian zewn trznych metod bezspoinow
Wymian cz ci stolarki okiennej
Wymian cz ci stolarki drzwiowej zewn trznej
Powy sze prace wykonane b
w celu ograniczenia energoch onno ci
budynku, podniesienia komfortu cieplnego pomieszcze
u ytkowych,
zmniejszenia zapotrzebowania na energi oraz zmniejszenia emisji CO2. Po
wykonaniu ocieplenia obiekt uzyska now kolorystyk .
Zakres robót obejmuje równie remont schodów zewn trznych, rozbiórk
pochylni dla osób niepe nosprawnych z uzupe nieniem utwardzenia terenu
kostk betonow oraz przebudow schodów zewn trznych i monta em
platformy przychodowej dla osób niepe nosprawnych, remont muru oporowego,
wymian balustrad przy schodach oraz murze oporowym.
IV.

KATEGORIA OBIEKTU, OBSZAR ODDZIA YWANIA

Kategoria obiektu – budynek Miejsko Gminnego O rodka Pomocy
Spo ecznej – XI
Obszarem oddzia ywania inwestycji jest dzia ka nr 584 obr b
Nowogrodziec-4, 0004 i nie wykracza poza dzia
b
w asno ci
Inwestora.
V. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI
1. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki
Budynek zlokalizowany na dzia kach nr 584 obr b Nowogrodziec-4, 0004.
Do obiektu zapewnione jest utwardzone doj cie oraz dojazd.
2. Projektowane zagospodarowanie dzia ki
Projektuje si
rozbiórk
pochylni dla osób niepe nosprawnych
,zlokalizowan z ty u obiektu. W miejscu rozebranej pochylni teren zostanie
utwardzony kostk betonow i zostan uzupe nione istniej ce schody oraz
zamontowana platforma przychodowa.
5
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3. Infrastruktura obiektu
a) Zaopatrzenie w energi elektryczn
Budynek zasilany z istniej cego przy cza energetycznego na podstawie
obowi zuj cej umowy przy czeniowej.
b) Zaopatrzenie w gaz
Budynek zasilany z istniej cego przy cza gazowego na podstawie
obowi zuj cej umowy przy czeniowej.
c) Zaopatrzenie w wod
Budynek zasilany z istniej cego przy cza wodoci gowego na podstawie
obowi zuj cej umowy o dostaw wody.
d) Odprowadzenie cieków sanitarnych
Odprowadzenie
cieków sanitarnych istniej cym
podstawie obowi zuj cej umowy przy czeniowej.

przy czem

na

e) Odprowadzenie wód opadowych
Odprowadzenie wód opadowych istniej cym przy czem do kanalizacji
deszczowej.
f) Dost p do drogi publicznej
Dost p do dzia ki istniej cymi drogami publicznymi
4. Opis oddzia ywania obiektu na rodowisko
Planowane prace budowlane nie ma wp ywu na stan bezpiecze stwa i
przydatno ci na u ytkowanie s siaduj cych dzia ek.
Na etapie projektowania uwzgl dniono ochron i poszanowanie
uzasadnionych interesów osób trzecich wyst puj cych w obszarze
oddzia ywania obiektu, a prowadzona dzia alno
us ugowa nie b dzie
powodowa uci liwo ci dla rodowiska oraz zdrowia ludno ci i jej ewentualne
oddzia ywanie nie b dzie wykracza poza granic dzia ki.
VI.

WIELKO CI CHARAKTERYZUJ CE OBIEKT
powierzchnia zabudowy – 462,0 m2
powierzchnia u ytkowa – 1 276,2 m2
kubatura – 4 671,10 m3,
ilo kondygnacji naziemnych – 4
wysoko – 11,95 m, (budynek niski –N)
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VII. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU I OTACZAJ CEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB
SPE NIENIA WYMAGA , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
1. Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i
otaczaj cej zabudowy
Kolorystyka obiektu uwzgl dnia walory estetyczne otoczenia.
Termomodernizacja z robotami towarzysz cymi poprawi funkcjonalno
estetyk obiektu, wp ynie korzystnie na atrakcyjno terenu.

i

2. Funkcja obiektu
Funkcja obiektu nie ulega zmianie
VIII. OPIS OGÓLNY
Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Kryty dachem
wielospadowym o pokryciu z dachówki. Do budynku prowadzi osiem wej .
IX.

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIA OWY

1. Fundamenty betonowe.
2. ciany piwnicy: murowane z bloczków betonowych
3. ciany nadziemia: murowane tradycyjnie z bloczków ceramicznych
4. Stropy: elbetowe oraz p yt kana owych
5. Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie z dachówki
6. Elewacja prosta, bez elementów architektonicznych.
7. Kominy murowane z ceg y, tynkowane
8. Orynnowanie budynku : rynny wisz ca z zewn trznymi rurami spustowymi
9. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewn trzna z PCV oraz stalowa.
10. Budynek wyposa ony jest w instalacj wod.-kan, elektryczn , gazow
oraz centralnego ogrzewania zasilan z w a cieplnego.
X. OPIS ZAKRESU PRAC
Wymiana cz ci stolarki okiennej
Wymiana cz ci stolarki drzwiowej zewn trznej
Ocieplenie budynku metod ETICS we mineraln gr. 15cm.
Ocieplenie coko u metod ETICS styropianem ekstradowanym gr. 12cm.
Wymiana opraw o wietleniowych zewn trznych.
Wymiana daszków nad drzwiami zewn trznymi.
7
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Remont schodów zewn trznych.
Rozbiórka pochylni dla osób niepe nosprawnych.
Uzupe nienie schodów zewn trznych.
Remont muru oporowego.
Wymiana barierek przy schodach zewn trznych i murze oporowym.
Monta pochylni przyschodowej dla osób niepe nosprawnych
XI.

SZCZEGÓ OWY OPIS PRAC I ROZWI ZA

1. Elewacja.
Projektuje si ocieplenie metod bezspoinow , z zastosowaniem
atestowanych systemów ociepleniowych.
Na cianach nadziemna nale y zastosowa ocieplenie z we ny o = 0,039
W/mK i grubo ci 15cm oraz wypraw tynkarsk silikatow .
Od poziomu ternu do wysoko ci 0,60m od poziomu terenu stosowa p yty
ze styropianu ekstrudowanego o = 0,036 W/mK i gr. 12cm oraz wyko czenie
z p ytki klinkierowej.
Ostateczn kolorystyk budynku uzgodni pisemnie z Inwestorem, po
wyborze dostawcy tynku oraz p ytek klinkierowych.
1.1.

Wymagania stawiane pod

om pod ocieplenia

Pod e winno by no ne, równe, czyste, suche, zapewniaj ce nale yt
przyczepno kleju do pod a. Przyczepno sprawdzana jest do wiadczalnie
poprzez przeprowadzenie prób zgodnie z wytycznymi producenta kleju.
1.2.

Ogólne wytyczne zwi zane z przygotowaniem powierzchni pod
do prac ociepleniowych

a

Odspojone fragmenty tynku usun . Dokona
napraw tynkiem
cementowo–wapiennym. uszcz ce si warstwy farby usun . W przypadku
negatywnej próby odrywania próbek, oczy ci szczotkami i ewentualnie
zagruntowa rodkiem zwi kszaj cym przyczepno .
1.3.

Ustalenie lica warstwy docieplaj cej

1.3.1. Grubo warstwy ocieplaj cej
Ustalono,
e grubo
warstwy ocieplaj cej,
zewn trznych wynosi b dzie 15 cm.

klejonej

do

cian
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1.3.2. Inwentaryzacja powierzchni elewacji
Obowi zkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji elewacji.
Inwentaryzacja polega na przyklejeniu próbek z we ny mineralnej
grubo ci 15 cm, rozci gni cia mi dzy nimi linek i ustalenie faktycznych
grubo ci p yt z we ny mineralnej, które wklejone zostan w poszczególnych
fragmentach elewacji w celu wyprowadzenia jednej p askiej, równej,
pozbawionej uskoków ciany.
1.3.3. Licowanie powierzchni
Usuni cie mniejszych nierówno ci cian os onowych nale y wykona
przy u yciu tynku cementowo – wapiennego. Usuni cie wi kszych lub
bszych nierówno ci oraz uskoków elewacji wykona za pomoc wklejek z
we ny minerlanej.
1.4.

Mocowanie materia u izolacyjnego

1.4.1. Zalecenia ogólne
Stosowana metoda ocieplenia powinna posiada
wiadectwo jako
nierozprzestrzeniaj ca ognia. Stosowany materia powinien by samogasn cy,
dopuszczony
do
stosowania
przez
system
posiadaj cy
atest
nierozprzestrzeniania ognia.
1.4.2. Rozwi zania techniczne
We mineraln nale y zamocowa za pomoc klejenia i ko kowania. Do
klejenia nale y u
kleju do we ny minerlanej nak adanego obwodowo i
pokrywaj cego w minimum 40 % powierzchni p yt materia u izolacyjnego.
Po zwi zaniu kleju nale y wykona zamocowanie mechaniczne za
pomoc ko ków rozporowych. W strefach przy naro ach budynku, szeroko ci
oko o 2 m nale y stosowa 8 ko ków/m2. Na pozosta ej powierzchni – 6
ko ków/m2.
ugo ci ko ków ustali po wykonaniu inwentaryzacji ciany oraz
ustaleniu faktycznej grubo ci mocowanego ocieplenia.
Uwaga ! Wszystkie p yty musz by bezwarunkowo doci ni te do siebie
na ca kowity styk. Ewentualne ubytki lub otwarte spoiny p yt musz by
zamkni te piank poliuretanow lub paskami materia u izolacyjnego. W adnym
wypadku nie mo na szczelin zatyka klejem.
1.4.3. Wyg adzenie powierzchni
Powierzchni ciany nale y wyrówna . Do pomiaru równo ci u
nale y
aty aluminiowej d ugo ci 2,5 m. Ca powierzchni nale y przeszlifowa pac .
Po zeszlifowaniu powierzchnie odkurzy .
9
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1.4.4. Kraw dzie o cie y okiennych i drzwiowych
cie a okienne ociepli we
mineraln gr. 3cm. Wystaj ce zewn trzne
lico ciany powinno by zabezpieczone profilem naro nym. Pomi dzy
cie nic , a p yt z we ny mineralnej powinna by umieszczona listwa
dylatacyjna PCV do o cie nic okiennych, z siatk i piank PE samoprzylepn .
1.4.5. Wykonanie zbrojenia diagonalnego
Naro a prostok tne wszystkich otworów pozostawionych w dociepleniu
zbroi paskiem siatki, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
1.5.

Wyprawy wyko czeniowe

Nale y stosowa
producenta.

kompletny system ociepleniowy wg wytycznych

1.5.1. Wyprawa tynkarska
grunt wzmacniaj cy pod e
zaprawa wyrównawcza
zaprawa wysokoplastyczna do wtapiania siatki
siatka wzmacniaj ca z w ókna szklanego Standard, do wysoko ci 2,0m
zastosowa siatk wzmocnion lub dwie warstwy standardowej;
rodek gruntuj cy pod tynk (w kolorze proj. tynku)
wyprawa tynkarska – tynk silikatowy o granulacji 1,5mm – faktura
kaszka.
1.6.

Cokó

W cz ci coko owej stosowa p ytki klinkierowe.
1.7.

Parapety

Parapety zewn trzne z blachy ocynkowanej gr 0,75mm powlekane
lakierem poliestrowym, gi te.
Miejsce po czenia parapetu zewn trznego z oknem zabezpieczy poprzez
zastosowanie folii okiennej do zabezpieczania po cze i listwy PCV
podparapetowej, z siatk . W miejscu styku okna z parapetem zastosowa ta
butylow szer. 50mm, dwustronnie samoprzylepn , samowulkanizuj .
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1.8.

Rury spustowe i rynny.

Rynny bez zmian.
Rury spustowe na czas robót rozebra . Po zako czeniu prac, zamontowa
nowe, wykonane z blachy cynkowo-tytanowej.
1.9.

Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacj odgromow , któr to nale y w cz ci
ocieplanej, ukry pod ociepleniem.
Zwody pionowe instalacji odgromowej umie ci w rurkach winidurowych
prowadzonych pod warstw izolacji termicznej. Na budynku nale y zamie ci
puszki kontrolne, w ilo ci odpowiadaj cej liczbie zwodów pionowych.
1.10. Instalacja o wietleniowa.
Istniej ce na elewacji oprawy rozebra . Po wykonaniu ocieplenia
elewacji, w ich miejscu zainstalowa :
- nad wej ciami – oprawy typu plafoniera, LED 10W z czujnikiem ruchu,
wodoodporne (klasa szczelno ci IP65)
- na elewacji – na wietlacze typu SMD, LED100W, wodoodporne (klasa
szczelno ci IP65)
1.11. Zadaszenia nad drzwiami wej ciowymi.
Istniej ce zadaszenia nad drzwiami wej ciowymi o konstrukcji stalowej
oraz elbetowej, rozebra .
Wykona nowe zadaszenia systemowe ze szk a laminowanego,
hartowanego mocowanego za pomoc kompletnego systemu z konstrukcji
stalowej nierdzewnej, kwasoodpornej. Konstrukcja zadaszenia oraz grubo
szk a na podstawie wytycznych dostawcy systemu. Wymiary daszków wed ug
cz ci graficznej opracowania.
2. Schody zewn trzne przy budynku
Rozebra na schodach zewn trznych ok adziny z p ytek. Powierzchni
oczy ci i wyrówna , nast pnie ob
podesty, stopnice i podstopnice p ytami
granitowymi, p omieniowanymi, antypo lizgowymi o gr. 3 cm. P yty granitowe,
bo bokach schodów wypu ci na odleg
5cm i zako czy kapinosem.
Boki schodów ob
p ytkami klinkierowymi, po uprzednim
wyrównaniu ciany siatk wtopion w klej.
11
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3. Rozbiórka pochylni i uzupe nienie schodów
Istniej ca pochylnie dla osób niepe nosprawnych rozebra do g boko ci
20cm, poni ej poziomu terenu.
Istniej ce schody, uzupe ni w miejscu rozebranej pochylni, wykonuj c
stopnie z betonem C20/25, na podbudowie z betonu C7/10. Zbrojenie p yty
schodów, siatk #10 o oczkach 10x10cm.
W miejscu rozebranej pochylni uzupe ni utwardzenie terenu kostk
betonowa gr. 6cm u onej na podsypce cementowo-piaskowej (w proporcjach
1:3) gr. 5cm i podbudowie gr. 10 cm z t ucznia kamiennego stabilizowanego.
4. Remont muru oporowego
Z muru oporowego nale y sku istniej
ok adzin z p ytek. Powierzchni
muru oczy ci i wyrówna . Na cianie muru oporowego wykona tynk
cienkowarstwowy, silikatowy na siatce wtopionej w klej.
Szczyt muru zabezpieczy czap z p yt z granitu p omieniowanego gr. 3
cm, u onego ze spadkiem. Brzeg czapy zako czy kapinosem.
5. Balustrady przy schodach i murze oporowym.
Barierki wykona ze stali nierdzewnej, matowej, kwasoodpornej o wysoko ci
1,10m, zgodnie z cz ci graficzn opracowania.
ODPORNO NA KOROZJ STALI NIERDZEWNEJ:
- kategoria korozyjno ci wg EN 12500:2000 - C3 ( REDNIA
AGRESYWNO
ATMOSFERY - zaleca si stosowanie stali nierdzewnej z
zawarto ci molibdenu)
ZALECENIA DOTYCZ CE MOCOWANIA BALUSTRAD DO POD
A:
W celu spe nienia wymogów polskiej normy PN 82/B-02003 dotycz cej
podstawowych obci
technologicznych i monta owych, zaleca si
stosowanie do mocowania s upków do pod a kotew M10 mocowanych na
ywic . Mog by równie wykorzystywane inne kotwy o wi kszej
wytrzyma ci. Instrukcja oraz warunki osadzania i monta u kotew zgodnie z
wytycznymi dostawcy.
WYTYCZNE DOTYCZ CE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI STALI
ODPORNYCH NA KOROZJ :
W celu utrzymania atrakcyjnego wygl du balustrad, zaleca si regularne ich
mycie. Najlepiej u ywa ciep ej wody z myd em lub agodnym detergentem, np.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in . Jaros aw Miko ajczyk
tnów Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk@wp.pl

ynem do mycia naczy . Po myciu, elementy nale y wyp uka czyst zimn
wod i poprawi wygl d powierzchni wycieraj c elementy do sucha.
Regularne mycie powoduje usuni cie brudu i osadów, które pozostawione zbyt
ugo na powierzchni stali odpornej na korozj , mog spowodowa powstanie
ognisk korozji r/lub odbarwienie powierzchni.
6. Platforma przychodowa
Przy schodach zewn trznych zamontowa platform posiadaj
mo liwo samoobs ugi przez osob niepe nosprawn . Tory jazdy montowane
do ciany.
Parametry techniczne platformy:
Tor jazdy
Sposób monta u
Standardowe wymiary platformy
Pod oga
Wymiary platformy po z eniu
Ud wig platformy
Pr dko jazdy platformy
Sterowanie ruchem platformy
Zasilanie
Moc
Rodzaj nap du
Opcja sk adania podestu platformy
System zabezpiecze
Ramiona zabezpieczaj ce
Sterowanie
Miejsce instalacji

Prosty
Do ciany
min. 750 mm x 850 mm
Antypo lizgowa
ok. 400 mm
225 kg
0,1 m/s
Elektroniczne
230 V
0,5 kW
Akumulatorowy
Manualna
Aktywna pod oga
Automatyczne
Z platformy sterownikiem na elastycznym
przewodzie + kasety wezwa
Na zewn trz budynku

Wpi cie platformy do istniej cej rozdzielni w obiekcie. Zasilanie
platformy przewodem YDY 3x2,5mm2 prowadzonym w listwach
instalacyjnych. W istniej cej tablicy lub obok w skrzynce bezpiecznikowej
zainstalowa zabezpieczenia zgodnie ze wytycznymi w cz ci graficznej
opracowania lub wytycznymi dostawcy urz dzenia.
7. Stolarka okienna
Projektuje si wymian czesci stolarki okiennej na now , PCV szklon
szybami zespolonymi. Wspó czynnik ciep a U dla ca ego okna max. 1,1
13
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W/m2k. Kolor stolarki bia y. Okna z profili PCV co najmniej
pi ciokomorowych, z uszczelkami typu AD lub MD, okna rozwierno-uchylne z
mikrowentylacj , klamka Standard - bia a, wymagana inflirtracja powietrza 0,51,0 m3/h. Szk o niskoemisyjne zespolone trójszybowe z szyb termofloat. Okno
wyposa
w nawiewniki ci nieniowe, samoreguluj ce o przep ywie powietrza
min. 20m2/h. Okna w klasie antyw amaniowej RC4.
8. Stolarka drzwiowa zewn trzna
Projektuje si wymian cz ci stolarki drzwiowej zewn trznej na now .
Drzwi zewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej. U
dla ca ych drzwi max. 1,5 W/m2k.
Skrzyd a stalowe, g adkie, malowane proszkowo wyposa one w
samozamykacze, dwa zamki z atestem antyw amaniowym, cztery zawiasy.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubo ci
1,5 mm. Wyposa one we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble monta owe
oraz zawiasy trójelementowe. Klamka z szyldem wandaloodporna ze stali
nierdzew. O cie nica metalowa k towa, o szeroko ci profilu 100mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubo ci 1,2 mm.
Wyposa ona w: trzy zawiasy czopowe, uszczelk gumow obwiedniow , sze
dybli monta owych. Drzwi w klasie antyw amaniowej C.
XII. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY
ZDROWIA
W rozumieniu przepisów BHP prace, która nale y wykona w ramach
inwestycji, nie s robotami stwarzaj cymi szczególnie wysokie ryzyko
powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
W zwi zku z powy szym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia z
07.07.1994r. „Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z pó n. zm.) oraz
w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r,/,
przedmiotowa inwestycja, przed przyst pieniem do robót nie wymaga
sporz dzania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
Projektowa :
Architektura:
mgr in . arch.
Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

14

