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II. SPIS RYSUNKÓW 
   
 
NR RYSUNKU TYTU  RYSUNKU SKALA 

RZUTY 
101 RZUT PIWNICY 1:50 
102 RZUT PARTERU 1:50 
103 RZUT I PI TRA 1:50 
104 RZUT DACHU 1:50 

PRZEKROJE 
201 PRZEKRÓJ A-A 1:50 

ELEWACJE 
301 ELEWACJA PO UDNIOWO-ZACHODNIA 1:50 
302 ELEWACJA PÓ NOCNO-ZACHODNIA 1:50 
303 ELEWACJA PO UDNIOWO-WSCHODNIA 1:50 
304 ELEWACJA PÓ NOCNO-WSCHODNIA 1:50 
 
401 ZESTAWIENIE DRZWI - 
402 ZESTAWIENIE OKIEN - 
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IV. OPIS ZAGOSPODAROWANIA 
 
 

1. Projektowany remont istniej cego budynku Urz du Gminy Nowe Ostrowy 

na Biblioteczne Centrum Kultury i  Edukacj i.  

 
2. W ramach projektowanego zagospodarowania nie zmienia si  obrysu 

samego budynku i  tarasu. Niewielkiej  korekcie ulegn  schody 

zewn trzne przy wej ciu g ównym do obiektu. Nowy, wcze niej  nie 

istniej cy podjazd dla osób niepe nosprawnych. Likwidacja wej cia do 

budynku od strony wschodniej.  

 
3. Do budynku doprowadzone s  przy cza energi i  elektrycznej,  

wodoci gowej i  kanalizacji  sanitarnej.  Nie projektuje si  ich zmian. 

 
4. Na terenie nieruchomo ci istniej cy mietnik na odpady oraz hydrant.  

 
5. Projektuje si  drena  opaskowy budynku z odprowadzeniem do studni 

ch onnej.  

 
6. Nieruchomo  zosta a obj ta wcze niej  wykonanym projektem 

zagospodarowania budowy nowego budynku Urz du Gminy po stronie 

zachodniej  niniejszego projektu. W ramach tego opracowania 

zaprojektowano podjazd i  parkingi.  Istniej ce dwa wjazdy na teren. 

 
7. Po stronie po udniowej od projektowanego, remontowanego budynku, 

istniej cy budynek w którym obecnie mie ci  si  biblioteka. 

 
8. Podjazd dla osób niepe nosprawnych nale y wykona  jak w projekcie 

architektonicznym, ale z zachowaniem rz dnej terenu na poziomie 

123,2m p.p.m. przed wjazdem t j.  60cm poni ej  poziomu „0”.   

 
9. Teren przyleg y, a w szczególno ci wjazdy, drogi wewn trzne  i  parkingi  

ukszta towa  tak, aby odprowadzi  wody deszczowe. Kierunki spadków 

pokazano na rysunku planu zagospodarowania. 
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Projektowane warstwy dróg wewn trznych: 
-  warstwa wiru – 8cm 

-  podbudowa z kruszywa amanego – 15cm 

-  podsypka cementowo-piaskowa – 3cm 

-  kostka betonowa – 8cm 

 
10. Ca  nie utwardzonych terenów zagospodarowa  zieleni  nisk , 

trawnikami. 

 
11. Zestawienie powierzchni:  

- Powierzchnia zabudowy: 

- projektowany budynek – do remontu   –  233,70m2  

- tarasy i schody       –    70,15m2  

- Urz d Gminy w budowie     –  402,26m2  

- budynek s siedni obecnie biblioteka   –  106,11m2  

          razem:  812,22m2 
- Tereny utwardzone       – 1186m2  

- Powierzchnia opracowania      – 7830m2   

 
12. Projektowane zagospodarowanie znajduje si  na obszarze miejscowo ci 

Nowe Ostrowy pomi dzy drog  i  terenami PKP. 

 
13. Teren na którym po ona jest dzia ka nie podlega ochronie 

konserwatorskiej  i  nie znajduje si  w granicach terenu górniczego. 

 

14. Projektowana inwestycja nie stwarza zagro enia dla rodowiska oraz 

higieny i  zdrowia u ytkowników i  ich otoczenia. 

 

 

 
Wykona : 

 

 
Kutno, luty 2013r. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa budynku gminy na biblioteczne centrum kultury i 
edukacji” w Nowych Ostrowach na dz. nr  ewid. 31/1 obr. 10 Nowe Ostrowy. 
 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstaw  opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowi  nast puj ce dokumenty 
i wytyczne: 
 
1. Zlecenie inwestora; 
2. Wytyczne programowe przekazane przez Inwestora; 
3. Koncepcja zaakceptowana przez inwestora; 
4. Aktualny stan w asno ci – wypisy i wyrysy z rejestru gruntów; 
5. Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa do celów projektowych 1 : 500; 
6. Projekty bran owe; 
7. Obowi zuj ce przepisy i normy; 
 
 
3.  PODSTAWOWE DANE LICZBOWE 
 

STAN ISTNIEJACY 
1.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTU 232,60 m2 
1.2 POWIERZCHNIA CA KOWITA OBIEKTU 587,73m2 

1.3 POWIERZCHNIA U YTKOWA 404,27m2 

1.4 KUBATURA BRUTTO 1735,2 m3 

1.5 UGO  BUDYNKU  23,47m 
1.6 SZEROKO  BUDYNKU 13,80m 
1.7 WYSOKO  BUDYNKU 10,48m 

STAN PROJEKTOWANY 
2.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTU 241,40m2 
2.2 POWIERZCHNIA CA KOWITA OBIEKTU 603,32m2 
2.3 POWIERZCHNIA U YTKOWA 420,82 m2 
2.4 KUBATURA BRUTTO 1735,2 m3 
2.5 UGO  BUDYNKU  23,47m 
2.6 SZEROKO  BUDYNKU 13,80m 
2.7 WYSOKO  BUDYNKU 10,48m 

 
UWAGA! Wszystkie wielko ci podano wg normy PN-ISO 9836 – „W ciwo ci u ytkowe w 

budownictwie” 
Warto  poz. 3 „powierzchnia u ytkowa” jest sum  powierzchni u ytkowej, us ugowej oraz 
powierzchni ruchu wg. w/w normy. 
Przy obliczaniu „powierzchni u ytkowej” ( poz. 3) nie uwzgl dniono grubo ci tynków. 

 
 
4.  STAN ISTNIEJ CY – LOKALIZACJA 
 
Teren obj ty opracowaniem po ony jest w Nowych Ostrowach 80 gm. Nowe Ostrowy na 
dz. nr ewid. 31/1 obr. 10 Nowe Ostrowy. 
Dzia ka jest pozbawiona znacz cych ró nic poziomów. 
Obecnie teren obj ty zagospodarowaniem jest zabudowany. Znajduje si  tu budynek 
gospodarczy, wolnostoj cy, podpiwniczony, jednokondygnacyjny cz ciowo z poddaszem 
nieu ytkowym.  
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Na teren inwestycji prowadzi zjazd z drogi publicznej. 
 
Na terenie inwestycji znajduje si  ziele  urz dzonej, na któr  sk adaj  si  drzewa i krzewy 
ozdobne. 
 
 
5.  STAN PROJEKTOWANY 
 
Projektowany budynek stanowi przebudow  istniej cego budynku jednokondygnacyjnego z 
poddaszem u ytkowym znajduj cego si  na terenie inwestycji.  
Projektuje si  budynek wolnostoj cy, jednokondygnacyjny z poddaszem u ytkowym. 
 
Zakres projektowanych zmian w istniej cym budynku: 

Projektuje si  now  ramp  dla niepe nosprawnych przy g ównym wej ciu do budynku; 
Projektuje si  przebudow  schodów wej ciowych i ich balustrad; 
Projektuje si  likwidacj  bocznych schodów zewn trznych; 
Projektuje si  ocieplenie elewacji budynku; 
Projektuje si  wyburzenie istniej cych schodów drewnianych prowadz cych na pi tro 
i wykonanie nowych schodów monolitycznych w nowym miejscu; 
Projektuje si  zmian  uk adu pomieszcze  parteru i pierwszego pi tra w tym 
stworzenie nowych zespo ów sanitarnych; 
Projektuje si  wymian  istniej cego stropu drewnianego nad parterem na strop 

sto ebrowy; 
Projektuje si  wymian  istniej cej wi by dachowej z zachowaniem istniej cej 
geometrii dachu i wymian  pokrycia dachowego; 
Projektuje si  przebudow  przewodów kominowych od poziomu stropu nad parterem; 
Projektuje si  wymian  wszystkich okien i drzwi zewn trznych i wewn trznych. 

 
 
W budynku przewiduje si  nast puj cy program funkcjonalny: 

Pomieszczenia biblioteki; 
Zespó  pracowni na I pi trze, 
Zaplecze socjalno-sanitarne; 
Zespó  sanitariatów na parterze i na I pi trze; 
W piwnicy kot ownia, sk ad opa u i pom. magazynowe; 

 
 
6.  ROZWI ZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 
 
 
6.1  CIANY 
 
 
6.1.1  CIANY ZEWN TRZNE 
 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad istniej cych cian zewn trznych, fundamentowych: 

tynk mozaikowy, cienkowarstwowy 
styropian ekstrudowany     12,0cm; 
ciana istniej ca 

tynk cem-wap      1,5cm; 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad istniej cych cian zewn trznych: 

tynk cienkowarstwowy 
styropian       12,0cm; 
ciana istniej ca 
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tynk cem-wap      1,5cm; 
 
Tynk cienkowarstwowy o granulacji 1,5mm i fakturze „baranek”. 
 
Po wykonaniu warstwy ocieplaj cej ze styropianu nale y odtworzy  gzymsy i parapety 
podokienne oraz inne detale elewacji zas oni te przez warstw  izolacji termicznej. 
 
Przy istniej cej kolumnie od pó nocnego naro nika budynku nale y tak ukszta towa  izolacj  
termiczn , aby nie zas oni  kapitelu kolumny. W szczególno ci nie nale y ociepla  belki 
opieraj cej si  na kolumnie od jej spodu – zastosowa  jedynie wypraw  cienkowarstwow . 
 

ciany w pomieszczeniach sanitarnych oraz wokó  umywalek i zlewów nale y wyko czy  
ytkami gresowymi. 

 
 
6.1.2  CIANY WEWN TRZNE 
 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw istniej cych cian wewn trznych, no nych:  

tynk cem-wap      1,5cm; 
ciana istniej ca 

tynk-cem wap      1,5cm; 
 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw cian wewn trznych - uzupe nienie:  

tynk-cem wap      1,5cm; 
ciana murowana z ceg y pe nej 

tynk-cem wap      1,5cm; 
 
 

ciany w pomieszczeniach sanitarnych oraz wokó  umywalek i zlewów nale y wyko czy  
ytkami gresowymi. 

 
 
6.1.3  CIANY DZIA OWE 
 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw cian dzia owych wydzielaj cych pomieszczenia 
na I pi trze: 

yta GK      1,25cm; 
systemowy ruszt stalowy wype niony we  min. 10,0cm; 

yta GK      1,25cm. 
 
 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw cian dzia owych murowanych: 

tynk cem-wap      1,5cm; 
ciana murowana z pustaków ceramicznych 12,0cm; 

tynk cem-wap      1,5cm. 
 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw ciany dzia owej wydzielaj cej sk ad paliwa: 

tynk cem-wap      1,5cm; 
ciana ceg a pe na     12,0cm; 

tynk cem-wap      1,5cm. 
 
 

ciany w pomieszczeniach sanitarnych oraz wokó  umywalek i zlewów nale y wyko czy  
ytkami gresowymi. 
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6.1.4  PRZEWODY KOMINOWE 
 
Przewody kominowe nale y wykona  z ceg y pe nej klasy 150 lub 100 na zaprawie 
cementowo-wapiennej lub cementowej o marce od 1,5 do 3,0. 
Przewód dymowy nale y zaopatrzy  w otwór wycierowy z osadnikiem na sadz  i zamkni cie 
szczelnymi drzwiczkami. 
 
Na kominach nale y wykona  czapk  betonow  gr. 10cm i wykszta ci  g ówk  komina 
zgodnie z rysunkami elewacji. 
 
 
6.2  PRZEGRODY POZIOME 
 
 
6.2.1  POSADZKA NA GRUNCIE 
 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw posadzki na gruncie:: 

warstwa wyko czeniowa – p ytki gresowe  1,5cm. 
wylewka betonowa     4,0cm; 
styropian ekstrudowany    10,0cm; 
folia PE 
chudy beton      10,0cm; 
ucze .      20,0cm; 

grunt rodzimy      
 
 

W pomieszczeniach sanitarnych na warstwie wylewki betonowej nale y zastosowa  foli  
ynn  z 30cm wywini ciem na cian . 

 
 
6.2.2  STROPY 
 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw stropu nad piwnic : 

warstwa wyko czeniowa – p ytki gresowe  2,0cm; 
wylewka betonowa     4,0cm; 
styropian akustyczny     4,0cm; 
folia PE 
bet. wylewka wyrównuj ca    min. 2,0cm 
istniej ce sklepienie odcinkowe 
tynk-cem wap      1,5cm; 

 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw stropu nad parterem: 

warstwa wyko czeniowa – p ytki gresowe  2,0cm; 
wylewka betonowa     4,0cm; 
styropian akustyczny     4,0cm; 
folia PE 
strop Teriva wg proj. konstr.    34,0cm; 
tynk-cem wap      1,5cm; 

 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw p yty schodowej i spoczników: 

warstwa wyko czeniowa – p ytki gresowe  2,0cm; 
strop elbetowy wg proj. kontr. 
tynk-cem wap      1,5cm. 
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W pomieszczeniach sanitarnych na warstwie wylewki betonowej nale y zastosowa  foli  

ynn  z 30cm wywini ciem na cian . 
 
Wylewk  i warstwy wyko czeniowe posadzek nale y oddylatowa  akustycznie od cian 
poliuretanow  ta  izolacyjn . 
 
Belki stalowe stropu nad piwnic  oczy ci  z korozji i zabezpieczy  farb  antykorozyjn . 
 
 
6.2.3  DACH 
 
Zaprojektowano nast puj cy uk ad warstw dachu: 

pokrycie dachowe z blachodachówki 
aty        5  6cm; 
kontr aty      2,5  5cm 
wiatroizolacja 
we na mineralna     25,0cm; 
paroizolacja 

 
 
Blachodachówka z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze czerwonym. 
 
Zaprojektowano wyj cie na dach poprzez zamykany i ocieplany wy az dachowy. Dost p do 
niego b dzie prowadzi  z przestrzeni strychowej, na który b dzie prowadzi  rozk adana 
drabina zamocowana w pomieszczeniu nr 2.01 – klatka schodowa. 
Lokalizacja wy azu dachowego wg rysunków architektury. Przy wy azie nale y zastosowa  
uchwyt do zapinania urz dze  asekuracyjnych. 
 
 
6.2  STOLARKA I LUSARKA OTWOROWA 
 
 
6.2.1  OKNA i PRZESZKLENIA 
 
Okna b  wykonane z PCV w kolorze bia ym. W ka dym pomieszczeniu znajdzie si  
przynajmniej jedno okno rozwieralno-uchylne, pozosta e okna otwieralne. 
Okna zaopatrzone w górnej cz ci ramy w nawietrzaki 
Okna o podokienniku ni szym ni  85cm b  przeszklone szyb  bezpieczn , hartowan  o 
no no ci wymaganej przez PN dla balustrad. 
Nale y zapewni  nap yw powietrza poprzez zainstalowane w oknach nawietrzaki w ilo ci 
wymaganej do wentylacji pomieszczenia. 
 
6.2.2  DRZWI 
 
Zaprojektowano nast puj ce drzwi wej ciowe do budynku: 

drzwi wej ciowe g ówne – PCV w kolorze bia ym z przeszkleniem; 
drzwi prowadz ce na taras – PCV w kolorze bia ym z przeszkleniem - cz  okna 
O-7; 
drzwi do piwnicy – stalowe, ocieplone; 

 
Drzwi wewn trzne w budynku zaprojektowano, jako drzwi p ycinowe - bez przeszkle , 
wyko czenie foli  CPL w fakturze i kolorze d bu naturalnego.  
Drzwi do pomieszcze  higieniczno-sanitarnych wyposa one w otwory wentylacyjne. 
Drzwi w piwnicy stalowe, malowane proszkowo. 
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Drzwi do pomieszczenia sk adu paliwa stalowe, malowane proszkowo o odporno ci 
po arowej EI60. 
 
Wszystkie drzwi wyposa one w zamek za wyj tkiem drzwi do kabin sanitarnych 
wyposa onych w zasuwki. 
 
Wymiary i specyfikacja drzwi wg zestawienia drzwi.  
 
Podane w projekcie szeroko ci drzwi odnosz  si  do szeroko ci u ytkowej drzwi. 
 
 
6.3  WYKO CZENIE POMIESZCZE  I WYPOSA ENIE BUDYNKU 
 
 
6.3.1  POD OGI 
 
Zastosowano nast puj ce materia y wyko czeniowe pod óg:; 

ytki gresowe na kleju; 
wylewka betonowa w pomieszczeniach piwnicy. 

 
Lokalizacja poszczególnych typów materia ów wyko czeniowych wg rzutów architektury. 
 
Na schodach prowadz cych z parteru na I pi tro nale y zastosowa  p ytki stopnicowe. 
 
 
6.3.2  WYKO CZENIE CIAN I SUFITÓW 
 
Jako wyko czenie cian zaprojektowano:  

tynk cem-wap kategorii III; 
ytki gresowe w toalecie oraz wokó  umywalek i zlewów. 

 
 
Jako wyko czenie sufitów zaprojektowano: 

tynk cem-wap kategorii III; 
w rejonie sanitariatów na parterze i na I pi trze sufit podwieszony z pojedynczej 

yty GK na ruszcie stalowym podwieszanym do wi by dachowej. 
 
 
6.3.3  BALUSTRADY 
 
Projektuje si  adaptacje istniej cych balustrad na balkonach I pi tra tak, aby spe nia y 
obowi zuj ce warunki techniczne. Istniej ce balustrady nale y uzupe ni  o podzia y pionowe 
z p askowników stalowych tak, aby rozstaw pomi dzy elementami nie przekroczy  0,12m. 
 
Projektuje si  przebudow  balustrady schodów zewn trznych prowadz cych do wej cia 

ównego. 
 
Przy schodach prowadz cych z parteru na I pi tro zaprojektowano balustrad  stalow  oraz 
pochwyty wzd cian o konstrukcji stalowej. Balustrada a urowa o wysoko ci min.1,1m. 
Odst p pomi dzy elementami balustrady wynosi min. 0,12m. Wyko czenie pochwytów 
balustrad i pochwyty wzd cian z twardego drewna li ciastego. Nale y zachowa  odst p 
pochwytów od ciany na min. 0,05m. 
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6.3.4  INSTALACJE WEWN TRZNE 
 
Budynek b dzie wyposa ony w nast puj ce instalacje wewn trzne: 

wod.-kan., 

ogrzewania, 

elektryczne, 

zasilania trójfazowego, zerowania, odgromow , uziemienia,   

teleinformatyczn  (wg odr bnego opracowania). 

Projekty poszczególnych instalacji wewn trznych znajduj  si  w opracowaniach bran owych. 

Na rysunkach architektury zosta y one pokazane jedynie orientacyjnie. 

 
 
6.3.5 KOT OWNIA I POMIESZCZENIE OLEJU 
 
Adaptacja pomieszczenia magazynu na magazyn paliwa: 

monta  drzwi EI60 o wymiarach 90 200 z zamontowanym samozamykaczem; 

wykonanie cianki dzia owej gr. 12cm z ceg y pe nej ceramicznej o wysoko ci 
80cm otynkowanej dwustronnie cementowo-wapiennej; 

w cz ci pomieszczenia, w którym zamontowane s  zbiorniki wykona  izolacj  
ynn  posadzki i cian do wysoko ci 80cm farb  lateksow . 

 
 
6.3.6   WARUNKI OCHRONY PPO  
 
- Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony. 

- Budynek zakwalifikowany do kategorii zagro enia ludzi ZLIII. 

- Klasa odporno ci po arowej budynku „D”, a kondygnacji piwnicznej „C”. 

elementy drewniane dachu zabezpieczy  fobus M-2 do stanu NR0 

- Budynek stanowi jedn  stref  po arow . 

magazyn oleju wydzielono po arowo cianami wewn trznymi w klasie EI120 oraz 
stropem REI120 (sprawdzi , aby otulina stropu mia a grubo  3,5cm lub zastosowa  

yty systemowe w klasie EI60). Przepusty instalacyjne przez ciany i strop magazynu 
oleju zabezpieczy  do klasy EI120 

kot owni  olejow  wydzielono po arowo cianami wewn trznymi w klasie EI60 
oraz stropem REI60. przepusty instalacyjne kot owni w klasie EI60 

- Wymagana instalacja piorunochronna. 

- Wymagany ppo . wy cznik pr du. 
-  Wymagane awaryjne o wietlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych nieo wietlonych 

wiat em dziennym. 
-  Dopuszczalna d ugo  doj cia ewakuacyjnego wynosz ca 30m z najd szego 

pomieszczenia na pi trze do wyj cia na zewn trz budynku nie zosta a przekroczona. 

-  Szeroko  biegu schodów w wietle por czy – nie mniejsza ni  1,20m, a szeroko  
spocznika 1,50m. 
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- Drzwi ewakuacyjnego prowadz ce z klatki schodowej n a zewn trz budynku min. 1,20m (w 
tym podstawowe skrzyd o 0,90m). 

- Hydranty wewn trzne – nie wymagane. 

- Wymagane zaopatrzenie wodne do zewn trznego gaszenia po aru – 10dm3/s. Najbli szy 
hydrant znajduje si  w odleg ci 18,70m od budynku. 

- Droga po arowa – nie wymagana. 
 

 

7. DOST PNO  DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH. 
 
Parter zosta  zaprojektowany, jako dost pny dla osób niepe nosprawnych w tym dla osób 
poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich. S  one dost pne z poziomu terenu przyleg ego 
do budynku poprzez drzwi o szeroko ci u ytkowej 0,9m i poprzez ramp  dla 
niepe nosprawnych. Rampa powinny mie  szeroko  p aszczyzny ruchu 1,2 m, kraw niki o 
wysoko ci, co najmniej 0,07 m i obustronne por cze umieszczone na wysoko ci 0,75 i 0,9 m 
od p aszczyzny ruchu, przy czym odst p mi dzy nimi powinien mie ci  si  w granicach od 1 
m do 1,1 m. 
Wszystkie drzwi na parterze maj  szeroko  u ytkow  0,9cm.  
 
Wszystkie drogi komunikacji w cz ci budynku dost pnej dla osób niepe nosprawnych 
zaprojektowano tak, aby umo liwia y one swobodny dost p dla tych osób. 
Na parterze zaprojektowano toalet  przystosowano dla osób niepe nosprawnych. 
 
 
8.  ODDZIA YWANIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA RODOWISKO 
 
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mog cych pogorszy  poprzez swoje 
oddzia ywanie warunki rodowiska naturalnego (zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi  mog cych znacz co 
oddzia ywa  na rodowisko oraz szczegó owych uwarunkowa  zwi zanych z 
kwalifikowaniem przedsi wzi  do sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko). 
W zwi zku z powy szym nie jest wymagane opracowanie raportu oddzia ywania inwestycji 
na rodowisko. 
Oddzia ywanie projektowanej inwestycji nie przekracza granicy terenu inwestycji. 
 
 
9.  OBOWI ZUJ CE PRZEPISY 
 
Wszelkie stosowane rozwi zania, materia y i technologie wszystkich bran  opisane w 
niniejszej dokumentacji b  spe nia  wymogi wynikaj ce z przepisów Prawa Budowlanego, 
w szczególno ci Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dziennik 
Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustale  Polskich Norm dotycz cych: 

bezpiecze stwa konstrukcji; 

bezpiecze stwa po arowego; 

bezpiecze stwa u ytkowania; 

zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; 

ochrony przed ha asem i drganiami;  

oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej; 
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Przy realizacji obiektu zostan  zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie, za które uznaje si  wyroby posiadaj ce:  

certyfikat na znak bezpiecze stwa; 

deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm , 

aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy; 

 
(zgodnie z Prawem Budowlanym Tekst Jednolity Dziennik Ustaw z 2000 r. nr 106 poz.1126, 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r zamieszczonym w Dzienniku 
Ustaw nr 75 poz. 690, oraz Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji 
z dnia 31.07.1998 zamieszczonym w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 728 oraz innymi 
obowi zuj cymi przepisami). 

 
 
 
 
 
 
 

Wykona : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutno, luty 2013r. 


