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OPIS  TECHNICZNY   
PROJEKT BUDOWY PUBLICZNEJ TOALETY PRZY UL.KOPERNIKA  

W BUSKU-ZDROJU NA DZIAŁCE NR 206/2 , 206/1 
 

INWESTOR:           GMINA BUSKO-ZDRÓJ 
UL. MICKIEWICZA 10 
28-100 BUSKO-ZDRÓJ 

PROJEKTANT:           MGR  INŻ.  ARCH.  LESZEK  LORENS 
 

1 PODSTAWA  OPRACOWANIA 
Projekt wykonano na podstawie umowy Nr. 64/RSID/2011 z dna 09.09.2011r.  
Dostarczonych przez Inwestora : decyzji o warunkach zabudowy, mapy do celów projektowych, 

dokumentacji geotechnicznej dotyczącej obszaru miejskiego, w którym lokalizowany jest obiekt oraz 
warunków przyłączeniowych wydanych przez gestorów sieci. 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej 
dotyczącej budowy publicznej toalety przy ul. Kopernika w Busku- Zdroju w ramach zadania,, Wzrost 
estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój.  

 

2 FORMA WŁASNOŚCI DZIAŁKI I BUDYNKU 
Działka nr 206/2 zlokalizowana na terenie Buska-Zdroju przy zbiegu ulic Kopernika i Kościuszki 

jest własnością Inwestora.  
 

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

3.1 LOKALIZACJA DZIAŁKI I JEJ PRZEZNACZENIE 
Przedmiotowa działka budowlana położona jest na terenie na którym nie obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego. Działka zlokalizowana na terenie Buska-Zdroju przy zbiegu 
ulic Kopernika i Kościuszki. 

Dla działki 206/2 została wydana Decyzja Nr.120/2011 o warunkach zabudowy z dnia 
13.12.2011r dla rodzaju inwestycji: budowa ustępu publicznego.  

Działka położona jest w granicach układu urbanistycznego miasta Busko-Zdrój  wpisanego do 
rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod numerem A.14. W związku z tym 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

Działka położona jest na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ma zatem 
zastosowanie rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r.  

Działka położona jest w zasięgu terenu górniczego, utworzonego w związku z eksploatacją wód 
leczniczych w obszarze górniczym ,,Busko II” dla którego uchwałą Nr. XLI/463/10 z dnia 24.06.2010r. 
Gmina Busko-Zdrój odstąpiła od obowiązku sporządzenia m.p.z.p. 

Działka położona jest w granicach strefy B ochrony uzdrowiskowej zgodnie z uchwałą Nr 
XXVII/298/2009 Rady Miejskiej w sprawie statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój. 

 

3.2 LOKALIZACJA  BUDYNKU  
 
Projektowany budynek toalety publicznej zlokalizowany jest na działce nr 206/2. Działka nr 206/2  

jest działką niezabudowaną. Budynek zlokalizowany został w północnej części działki. Lokalizacja 
budynku nie narusza istniejącego na działce drzewostanu i nie spowoduje jego wycinki. Dopuszcza 
się prześwietlenie korony drzew, poprzez obcięcie najniżej położonych konarów. 
 

3.3 USYTUOWANIE BUDYNKU NA DZIAŁCE 
Projektowany budynek zlokalizowano zgodnie z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy Nr 

120/2011 z dnia 13.12.2011r.  
Lokalizacja budynku:  
- od strony ul. Kościuszki zgodnie z ustaloną w wyżej powołanej decyzji obowiązującą linią 

zabudowy, od strony ul. Kopernika zgodnie z ustaloną w wyżej powołanej decyzji nieprzekraczalną 
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linią zabudowy - odległość ściany z otworami drzwiowymi -od 4,0 do 5.0 m od zachodniej granicy 
działki nr 191/3 przeznaczonej pod drogę publiczną,  

- od strony wschodniej w odległości ściany bez otworów drzwiowych – 1,5 m od granicy działki nr 
206/1 przeznaczonej pod usługi oświaty.  
 

3.4 DOJŚCIA I DOJAZDY 
Do działki prowadzi istniejące bezpośrednie dojście poprzez chodnik biegnący wzdłuż ul. 

Kościuszki i ul. Kopernika. Przeznaczenie i sposób użytkowania budynku /toaleta publiczna/ nie 
wymaga zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Spełnienie wymagań ochrony 
przeciwpożarowej w tym zapewnienie awaryjnego dojazdu pojazdów uprzywilejowanych uważa się za 
spełniony poprzez utwardzone dojście o szerokości 4,5m.  
 

3.5 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku, który pełni funkcję toalety publicznej, 

nie przewiduje się w ramach nieruchomości miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Miejsca 
postojowe zlokalizowane są w promieniu dojścia 5min w ramach parkingów ogólnodostępnych 
zgodnie z założeniami polityki przestrzennej i transportowej Gminy. 
 

3.6 MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH 
Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku, który pełni funkcję toalety publicznej, 

nie przewiduje się w ramach nieruchomości lokalizacji miejsca do gromadzenia odpadów stałych. 
Budynek toalety publicznej obsługiwany będzie poprzez miejsce do gromadzenia odpadów stałych 
zlokalizowane na działce 206/1 będące własnością Inwestora.  
 

3.7 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIAŁKI 
Działka budowlana uzbrojona jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, 

energetyczną. Na działce zlokalizowana jest nowowybudowana studzienka kanalizacyjna, 
zrealizowana na podstawie odrębnego opracowania. Przy wykonywaniu fundamentów oraz 
posadowieniu budynku należy wziąć pod uwagę stan gruntu wokół tej studzienki. Ziemia po 
wykonaniu zadania nie została należycie utwardzona i zawibrowana. Występują oznaki osiadania 
wokół nowowybudowanej studzienki. Osiadanie zgodnie z  przeprowadzonymi oględzinami działki ma 
charakter nierównomierny z różnych jej stron i dochodzi do 15 cm. Wierzchnia warstwa ziemi w 
rejonie studzienki była spulchniona i zapadała się pod nogami (lipiec-sierpień 2011).  
 

3.8 ODPROWADZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
Wody powierzchniowe i opadowe odprowadzane będą zgodnie z wytycznymi właściciela sieci 

powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych utwardzonych 
powierzchni i rozprowadzane  w całości do gruntu na terenie własnej nieruchomości w ramach 
określonego w ustawie Prawo Wodne zwykłego korzystania z wód. 
 

3.9 STUDNIE 
Na terenie działki nie znajduje się czynna studnia czerpalna wody pitnej.  

 

3.10 ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 
Na terenie działki nie ma czynnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. 
 

3.11 ZIELEŃ  
Na terenie działki znajduje się starodrzew. Nie przewiduje się wycinki istniejących drzew. 

Dopuszcza się prześwietlenie korony drzew poprzez obcięcie najniżej położonych konarów. 
  

 

3.12 URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY I REKREACYJNE 
Na terenie działki nr 206/1  nie ma istniejących urządzeń tzw. małej architektury. Przyjęte 

rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu działki przewidują lokalizację murków 
ograniczających z wmontowaniem istniejącej szafki energetycznej. 
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3.13 OGRODZENIA 
Działka jest ogrodzona metalową siatką ogrodzeniową o wys. 1,5 m zamontowaną na słupkach 

stalowych wbetonowanych w ziemię. W obrębie lokalizacji obiektu toalety publicznej nie przewiduje 
się lokalizacji ogrodzenia od strony ul. Kopernika i ul. Kościuszki (ogrodzenie wzdłuż obu ulic ma 
zostać zdemontowane) zapewniając bezpośredni dostęp do obiektu poprzez ogólnomiejskie ciągi 
komunikacji pieszej. Pozostała część ogrodzenia przewidywana jest do przebudowy wg odrębnego 
opracowania. 
 

4 WARUNKI  GÓRNICZE 
Teren jest w zasięgu terenu górniczego, utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych 

w obszarze górniczym ,,Busko II” dla którego uchwałą Nr. XLI/463/10 z dnia 24.06.2010r. Gmina 
Busko-Zdrój odstąpiła od obowiązku sporządzenia m.p.z.p. 

  Teren działki nie jest objęty  skutkami  eksploatacji  górniczej  i  zabezpieczenia  na  szkody  
górnicze  nie  są  wymagane .  

 

5 WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU  
Projektowana nadbudowa i adaptacja budynku istniejącego odpowiada zwykłym warunkom 

geotechnicznym dla obiektów prostych i została zaliczona do KATEGORII I. 
 

5.1 OCENA GEOTECHNICZNA GRUNTU WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ O 
MOŻLIWOŚCI  DOKONANIA DOBUDOWY 

 
Będący przedmiotem niniejszego opracowania budynek należy do pierwszej kategorii 

geotechnicznej obiektów ( Rozporządzenie MSWiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych – Dz. U. Nr 126, poz. 839 z 1998 r ). Przed przystąpieniem do 
prac projektowych dokonano jakościowej oceny gruntu. Do głębokości posadowienia nie stwierdzono 
wody gruntowej, a grunty, na których ma być posadowiony budynek są nośne, tj. odpowiednie do 
bezpośredniego posadowienia – WARUNKI GRUNTOWE PROSTE. 

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wykonywania ekspertyzy geotechnicznej 
gruntu. Z uwagi na możliwość zmienności gruntu w poziomie posadowienia, gdyby w trakcie 
wykonywania robót ziemnych stwierdzono wodę gruntową, nietypowe uwarstwienie, obecność 
gruntów organicznych, lub nasypowych należy wykonać ekspertyzę geotechniczną i zawarte w niej 
zalecenia uwzględnić przy wykonywaniu fundamentów. Należy zwrócić uwagę na możliwość istnienia 
starych piwnic, fundamentów itp. – tego rodzaju grunt należy wybrać i wymienić.  

Przy wykonywaniu fundamentów oraz posadowieniu budynku należy wziąć pod uwagę stan 
gruntu wokół studzienki kanalizacyjne wybudowanej na działce w roku 2011. Ziemia po wykonaniu 
studzienki nie została należycie utwardzona i zawibrowana. Występują oznaki osiadania wokół 
nowowybudowanej studzienki. Osiadanie zgodnie z  przeprowadzonymi oględzinami działki ma 
charakter nierównomierny z różnych jej stron i dochodzi do 15 cm. Wierzchnia warstwa ziemi w 
rejonie studzienki była spulchniona i zapadała się pod nogami (lipiec-sierpień 2011). Ocenę stanu 
terenu wokół studzienki należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych. Decyzję o 
zabezpieczeniach i ewentualnych powziętych w tym temacie decyzjach powinien powziąć kierownik 
budowy w porozumieniu z projektantami. 

Projektowana budowa nie spowoduje przekroczenia nośności gruntu i tym samym nie będzie 
stwarzać zagrożenia dla ludzi i mienia. W czasie wykonywania wykopów i ław fundamentowych należy 
przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem 
podłoża, czy też zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku 
uplastycznienia się podłoża warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wybrać i zastąpić warstwą 
chudego betonu B-7,5. 
 

5.2 KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU 
 
ZOSTAŁA PRZYJĘTA I KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA BUDYNKU. 
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6 DANE OGÓLNE ORAZ TECHNICZNE  
 

6.1 DANE OGÓLNE ORAZ TECHNICZNE BUDYNKU 
TABELA NR 1 
DANE POWIERZCHNIOWE 

   

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 52,16 m2 
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 64,08 m2 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 70,70 m2 
KUBATURA - 217,40 m3 
RODZAJ BUDYNKU  BUDYNEK TOALETY PUBLICZNEJ 

Budynek użyteczności publicznej 
 

 

7 OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH 
Budynek został zaprojektowany jako parterowy, przekryty dachem płaskim ze spadkiem 6,5% 

zapewniającym spływ wód deszczowych. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych 
zapewniony został bezpośrednio z terenu przyległego poprzez utwardzone dojścia o spadku 
podłużnym i poprzecznym nie przekraczającym 5% nachylenia i szerokości płaszczyzny ruchu od 1,2 
do 1,7m. Budynek został podzielony funkcjonalnie na toaletę damską i męską. Przegroda dzieląca 
ustęp damski i męski wykonana jako ściana pełna na całą wysokość pomieszczenia. Ustęp damski i 
męski składa się odpowiednio z: przedsionka z umywalkami, czterech kabin wrzutowych, w tym  
jednej kabiny przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Ścianki pomiędzy kabinami o wysokości 
2,30 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m. W centralnej części budynku zlokalizowane zostało 
pomieszczenie wielofunkcyjne oddzielone od pomieszczeń toalety damskiej i męskiej przegrodą 
dzielącą wykonaną jako ściana pełna do pełnej wysokości pomieszczenia. Pomieszczenie to pełni 
funkcję pomieszczenia dla obsługi oraz pomieszczenia technicznego. Układ funkcjonalny 
pomieszczenia, jego powierzchnia, wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne umożliwia 
wydzielenie części tego pomieszczenia z przeznaczeniem na kiosk. Dostępność tego pomieszczenia 
zaprojektowano z zewnątrz oraz z wewnątrz obiektu oddzielnie dla toalety damskiej i męskiej. 
Szerokości drzwi zewnętrznych i wewnętrznych spełniają wymogi norm i warunków technicznych -  
zgodnie z oznaczeniami na rysunku nr 03-rzut parteru. 

. 

7.1 OŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE 
Ze względów technologicznych oraz celowość funkcjonalną obiektu toalety publicznej 

przewidziano w projekcie doświetlenie światłem dziennym pomieszczeń poprzez zastosowanie w 
ścianach zewnętrznych przeszkleń wykonanych ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, 
matowego i światłem sztucznym wszystkich pomieszczeń spełniające warunki normowe.  

Przeszklenia zaprojektowano w ścianach zewnętrznych jako oszklenie bezramowe – warstwa 
przeszklenia zewnętrzna przy zewnętrznym licu ściany ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, 
matowego; – warstwa przeszklenia wewnętrzna przy wewnętrznym licu ściany również ze szkła 
bezpiecznego, antywłamaniowego, matowego.  

Mocowanie szyb w ścianie za pomocą wkładek z profili aluminiowych zaopatrzonych w uszczelki 
– dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań technicznych producentów szkła elewacyjnego. 
Mocowanie powinno jednak pozwalać na wymianę uszkodzonych elementów poprzez wyjęcie ich od 
zewnątrz jak i od środka.   
 

7.2 WEJŚCIA DO BUDYNKU  
Zaprojektowano wejścia odpowiadające normowym szerokościom i wysokościom zapewniając 

dostęp osobom niepełnosprawnym. Dojścia do budynku utwardzone kostką brukową w kolorze 
szarym na podbudowie utwardzonej z warstwy zawibrowanego piasku oraz żwiru. 
 

7.3 SCHODY 
W budynku nie przewiduje się schodów wewnętrznych ani zewnętrznych.  
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7.4 POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI 
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spełniają normowe minima powierzchni 

oraz wysokości i nasłonecznienia.  
 

7.5 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zostały zaprojektowane w sposób spełniający normy 

budowlane. Zostały wyposażone w system wentylacji grawitacyjnej ,mechanicznej oraz w podstawowe 
elementy wyposażenia sanitarnego. Nie przewiduje się w obiekcie klimatyzacji. Wykończenie ścian 
wykonane z glazury do pełnej wysokości pomieszczeń.  
 

8 KONSTRUKCJA BUDYNKU 
 

8.1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 
Zaprojektowano ściany zewnętrzne w konstrukcji szkieletu stalowego z ceownika zimnogiętego 

100x50x6 mm. Połączenia głównych elementów konstrukcyjnych oraz wszystkich stężeń spawane 
zgodnie z obowiązującymi normami.  

Ściany zewnętrzne zostaną zaizolowane warstwą pianki poliuretanowej grubości 6 cm. pokryte 
zostaną obustronnie podwójną warstwą płyt OSB gr. 25 mm wodoodpornych. Zewnętrza i wewnętrzna 
powierzchnia ścian zostanie wykończona płytkami gress elewacyjnymi i ściennymi, polerowanymi 
mocowanymi na zbrojonej siatką z PE warstwie kleju.  

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U=0,179 [W/m2K] 
Całkowity opór cieplny przegrody R=5,580 [m2K/W] 
Przegroda spełnia warunki normowe. 

Ścianka działowa pomiędzy cz. socjalną a sanitarną wykonana z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. 
do pełnej wysokości.   

8.2 ELEMENTY ŻELBETOWE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 
Ławy fundamentowe oraz płytę na gruncie zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne z 

betonu C16/20 (B-20) zbrojonego stalą A-III. Posadzka typu Superfloor wykonana na płycie 
żelbetowej gr. 10 cm z betonu C/16/20 (B-20) zbrojonego stalą A-III. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na jakość wykonania i dokładność wypoziomowania wierzchniej powierzchni płyty ze względu 
na konieczność utrzymania reżimu wymiarowego pod konstrukcję stalową ścian, która zostanie 
posadowiona na płycie. Należy utrzymać bezwzględnie normowe odchyłki wymiarowe. 
 

8.3 IZOLACJA STROPU NAD PARTEREM 
Zaprojektowano izolację z wełny mineralnej 20 cm. W płaszczyźnie połaci dachowej ułożona na 

płytach gipsowo-kartonowych. 
 

8.4 STROPODACH 
Zaprojektowano stropodach w konstrukcji szkieletu stalowego z ceownika zimnogiętego 

100x50x6 mm. Przewidziano sufit podwieszany z podwójnej warstwy wodoodpornych płyt gipsowo-
kartonowych na konstrukcji stalowej układanych mijankowo. Zaprojektowano sufit z powłoki ściennej 
rodziny Barrisol - sprężysta tkanina uodporniona na ogień, o doskonałych parametrach , kopolimer na 
bazie polichlorku winylu (gwarancja nieobecności kadmu). Napinane tkaniny Barrisol posiadają 
klasyfikacje ITB jako niezapalny (certyfikat nr. L 23/4/99),  

 Stropodach wykonany został jako wentylowany. Belki stropowe oparte na ścianach 
zewnętrznych spawane do konstrukcji ścian na poziomie belek murłat i do belki kalenicowej.  
 

8.5 WIĘŻBA DACHOWA 
Zaprojektowano stalową Zgodnie z pkt 8.4. z ceownika zimnogiętego 100x50x6 mm. 

8.6 POKRYCIE I IZOLACJE TERMICZNE DACHU 
Zgodnie z opisami na rysunku nr 12-PRZEKRÓJ A-A. Wykonano pokrycie z papy 

termozgrzewalnej: 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
- papa termozgrzewalna wentylacyjna 
- papa podkładowa 
- płyta OSB impregnowana, wodoodporna gr. 25 mm 
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- krokwie stalowe z ceownika 100/50/6 mm  
- pustka powietrzna 
- wełna mineralna gr. 20 cm  
- stelaż stalowy do mocowania płyt g-k 
- podwójna warstwa płyt wodoodpornych g-k układanych mijankowo 
- pustka powietrzna o gr. 15 cm (przestrzeń do zamontowania oświetlenia z diod typu LED) 
- sufit napinany typu BARRISOL z tkaniny transparentnej (symbol 04) 

 

8.7 WYŁAZ DACHOWY I UDOGODNIENIA KOMINIARSKIE 
Ze względu na małą wysokość budynku przyjmuje się wejście na dach za pomocą dostawianej 

drabiny. 
 

8.8 PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYJNE 
Przewody spalinowe i wentylacyjne wykonano jako stalowe z elementów typowych, wbudowane 

w ścianę środkową budynku. 
 

8.9 ORYNNOWANIE 
Zaprojektowano rynny z blachy tytanowej o przekroju trapezowym o wym. 100/100/1 mm. 

Odprowadzenie wody z rynny rurą spustową tytanową Ø 80 mm. Obróbki blacharskie ścian i dachu z 
blachy tytanowej  płaskiej. 
 

8.10 TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 
Zaprojektowano okładziny z płyt polerowanych typu gress o szlifowanej powierzchni zewnętrznej. 

Ściany zewnętrzne zostaną zaizolowane warstwą pianki poliuretanowej grubości 6 cm. Pokryte 
zostaną obustronnie podwójną warstwą płyt OSB gr. 25 mm wodoodpornych. Zewnętrzna 
powierzchnia ścian zostanie wykończona płytkami typu gress elewacyjnymi, polerowanymi, 
mocowanymi na zbrojonej siatką z PE warstwie kleju. Na zewnątrz budynku należy stosować gress 
oraz klej mrozoodporny. 

 
 

8.11 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
Zaprojektowano okładziny z płyt polerowanych typu gress o szlifowanej powierzchni zewnętrznej. 

Ściany wewnętrzne pokryte zostaną podwójną warstwą płyt OSB gr. 25 mm wodoodpornych. 
Wewnętrzna powierzchnia ścian zostanie wykończona płytkami typu gress ściennymi, polerowanymi, 
mocowanymi na zbrojonej siatką z PE warstwie kleju.  
 

8.12 POSADZKI I WYKŁADZINY 
Posadzki podłogowe przemysłowe typu SUPERFLOOR na całej powierzchni obiektu. Są to 

posadzki ze szlifowanego betonu barwionego.  
 

8.13 PRZESZKLENIA OKIENNE 
Ze względów technologicznych oraz celowość funkcjonalną obiektu toalety publicznej 

przewidziano w projekcie doświetlenie światłem dziennym pomieszczeń poprzez zastosowanie w 
ścianach zewnętrznych przeszkleń wykonanych ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, 
matowego i światłem sztucznym wszystkich pomieszczeń spełniające warunki normowe.  

Przeszklenia zaprojektowano w ścianach zewnętrznych jako oszklenie bezramowe – warstwa 
przeszklenia zewnętrzna przy zewnętrznym licu ściany ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, 
matowego; – warstwa przeszklenia wewnętrzna przy wewnętrznym licu ściany również ze szkła 
bezpiecznego, antywłamaniowego, matowego.  

Mocowanie szyb w ścianie za pomocą wkładek z profili aluminiowych zaopatrzonych w uszczelki 
– dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań technicznych producentów szkła elewacyjnego. 
Mocowanie powinno jednak pozwalać na wymianę uszkodzonych elementów poprzez wyjęcie ich od 
zewnątrz jak i od środka.   
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8.14 STOLARKA DRZWIOWA 
Zaprojektowano drzwi wejściowe szklane z przylgami ze szkła bezpiecznego, 

antywłamaniowego, matowego zaopatrzone w pas środkowy oraz brudnik szerokości 20 cm. z blachy 
ze stali nierdzewnej o powierzchni szczotkowanej. Drzwi należy wyposażyć w pochwyt dla 
niepełnosprawnych. Szerokość drzwi w świetle ościeżnic - min. 90 cm. 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia socjalnego aluminiowe oszklone szkłem matowym.  
 
 

9 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKU 
 

9.1 INSTALACJE WODOCIĄGOWE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY 
Budynek będzie wyposażony w instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej. 

 

9.2 KANALIZACJA ŚCIEKOWA I DESZCZOWA 
Budynek będzie wyposażony w instalację kanalizacji ściekowej przyłączonej do miejskiej sieci 

kanalizacji poprzez istniejącą na działce studzienkę kanalizacyjną. Odprowadzenie wód opadowych 
powierzchniowych nastąpi do gleby. 

 

9.3 INSTALACJE OGRZEWCZE 
Budynek będzie zasilany kotłem naściennym gazowym dwufunkcyjnym o zamkniętej komorze 

spalania. 
 

9.4 PRZEWODY KOMINOWE 
Przewody kominowe obsługujące kocioł C.O. stalowe. Do komina podłączony jest piec C.O. na 

paliwo gazowe.  
 

9.5 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 
Budynek będzie obsługiwany systemem pionów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z 

czujnikami ruchu. Nie przewiduje się wykonania klimatyzacji. Przewidziano nawiew do pomieszczenia 
socjalnego z kotłem. 

 

9.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
Budynek będzie przyłączony do sieci energetycznej za istniejącego przyłącza zlokalizowanego 

przy ulicy Kościuszki. Przydział istniejący energii elektrycznej w pełni pokrywa potrzeby obiektu. 
 

9.7 INSTALACJA ODGROMOWA 
Zgodnie z opracowaniem w części elektrycznej projektu.  

 

10 HIGIENA I ZDROWIE 
Budynek został wykonany  w sposób zapewniający brak zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów w 

wyniku: 
- wydzielania gazów toksycznych, 
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody i gleby, 

- nieprawidłowo usuwanego dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,  
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego. 

 

10.1 OCHRONA CZYSTOŚCI POWIETRZA 
Budynek został wykonany w sposób zapewniający utrzymanie w pomieszczeniach dopuszczalnych stężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania 

zgodnego z przeznaczeniem pomieszczeń. Przyjęte w projekcie rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oparto na dostępnych 
materiałach posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzone przez Instytut Techniki 
Budowlanej oraz inne organy do tego uprawnione ustawowo.  

Stosując rozwiązania zamienne w stosunku do projektu należy pamiętać , iż budynek z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi nie może być wykonany z materiałów emitujących związki (gazy, pary, pyły) szkodliwe dla 
zdrowia lub zapachowe w stopniu przekraczającym ich dopuszczalne stężenia.  
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Zastosowanie materiałów bez atestów i dopuszczeń może stać się przyczyną uniemożliwienia użytkowania obiektu w 

przyszłości. Zamienne stosowanie materiałów i elementów budowlanych należy konsultować każdorazowo z osobami 
pełniącymi nadzór inwestycyjny w trakcie budowy i projektantami. 

 

10.2 OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM I POLAMI 
ELEKTROMAGNETYCZNYMI 
Budynek został wykonany z materiałów i elementów wyposażenia spełniających wymagania przepisów odrębnych w 

sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Średnie wartości roczne ekwiwalentnego 

stężenia radonu w pomieszczeniach budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie mogą przekraczać dopuszczalnej 
wartości, określonej w przepisach odrębnych dotyczących dawek granicznych promieniowania. Stosowanie w trakcie realizacji 
inwestycji materiałów i elementów budowlanych innych niż przyjęte w projekcie powinno być poprzedzone sprawdzeniem ich 

atestów i dopuszczeń do stosowania w budownictwie pod względem spełniania norm, o których wspomniano powyżej.  
Zastosowanie materiałów bez atestów i dopuszczeń może stać się przyczyną uniemożliwienia użytkowania obiektu w 

przyszłości. Zamienne stosowanie materiałów i elementów budowlanych należy konsultować każdorazowo z osobami 

pełniącymi nadzór inwestycyjny w trakcie budowy i projektantami. 

10.3 OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM I KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ 
Budynek został wykonany w taki sposób, by opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda 

użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny 
użytkowania. 

Osiągnięto ten efekt poprzez: 
- odpowiednie zaprojektowanie izolacji poziomych i pionowych podziemnych części budynku. 
- odpowiednie ukształtowanie i zabezpieczenie terenu wokół budynku oraz prawidłowe odprowadzenie wód 

opadowych i gruntowych. 
- odpowiedni dobór materiałów budowlanych posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

potwierdzone przez Instytut Techniki Budowlanej oraz inne organy do tego uprawnione ustawowo. 

- odpowiednie rozwiązanie spadków dachu i jego odwodnienia oraz orynnowania.  
- zabezpieczenie w sposób trwały elementów budynku bezpośrednio narażonych na działanie warunków 

atmosferycznych. 

- przyjęcie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych zewnętrznych przegród budynku, warunków cieplno-
wilgotnościowych, a także intensywności wymiany powietrza w pomieszczeniach uniemożliwiających powstawanie 
zagrzybienia w budynku. 

- Zastosowanie do budowy materiałów, wyrobów i elementów budowlanych odpornych lub uodpornionych na 
zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną.  

 
 

10.4 OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI 
Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynku nie powinien przekraczać wartości 

dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny 
wpływu drgań na ludzi ze względu na:  
 

- lokalizację budynku w rejonie pozbawionym takich uciążliwości 
- zachowanie odpowiednich parametrów usytuowania od źródeł powodujących owe uciążliwości  
- przyjęcie w projekcie rozwiązań technicznych zapobiegających przenoszeniu drgań oraz tłumieniu hałasu 

zewnętrznego 
- zastosowanie materiałów budowlanych oraz elementów wykończeniowych i stolarki okiennej posiadających atesty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie potwierdzone przez Instytut Techniki Budowlanej oraz inne organy 

do tego uprawnione ustawowo. 
- zastosowane w projekcie warstwy tłumiące hałas w przegrodach poziomych budynku, jak i odpowiednio dobrane 

materiały przegród pionowych zewnętrznych i wewnętrznych. 

- usytuowanie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi z dala od pomieszczeń i urządzeń oraz instalacji 
technicznych mogących powodować hałas i przenosić drgania. 

Zastosowanie innych materiałów tłumiących hałas i drgania, nie posiadających atestów i dopuszczeń, może stać się 

przyczyną uniemożliwienia użytkowania obiektu w przyszłości. Zamienne stosowanie materiałów i elementów budowlanych 
należy konsultować każdorazowo z osobami pełniącymi nadzór inwestycyjny w trakcie budowy i projektantami.  

 

10.5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DOTYCZĄCE BUDYNKU 
SZALETU PUBLICZNEGO ZLOKALIZOWANEGO W BUSKU-ZDROJU PRZY 
ULICY KOPERNIKA NA DZIAŁKACH NR 206/2 , 206/1 

 
Podstawa prawna :  
 
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. 
w sprawie trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej /Dz.U.Nr 121 z dnia 11.07.2003 poz.1137/ 
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10.5.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI  
 
Ogółem: 
Powierzchnia użytkowa    – 52,16 m2  
Powierzchnia zabudowy    – 70,70 m2  
liczba kondygnacji    – JEDNA – 3,25 m - (NISKI – N) 
kubatura pomieszczeń projektowanych – 217,40 m3 

 
10.5.2 PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH  

 
W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w 
rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. Rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz 1138) 
 

10.5.3 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
 
Nie określa się wielkości gęstości obciążenia ogniowego. 
 

10.5.4 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ 
KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z dnia 15 czerwca 2002 r.) ; § 210 ust. 1 pkt 3) obiekt zaliczamy do kategorii ZLIII zagrożenia 
ludzi. W obiekcie występują pomieszczenia, w których może przebywać jednorazowo do 15 
osób.   
 

10.5.5 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI 
ZEWNĘTRZNYCH. 

 
W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem. 
 

10.5.6 PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE. 
 
Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 
 

10.5.7 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 
I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. 
 
Budynek będzie spełniał wymagania dla klasy „C” odporności pożarowej. 
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „C”: 
główna konstrukcja nośna    – R60 (NRO) 
strop       – REI60 (NRO) 
ściana zewnętrzna     – EI30 (NRO) 
obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych  – EI15 (NRO) 
schody       – nie projektuje się 
 
NRO – nie rozprzestrzeniające ognia. 
 

10.5.8 WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE ( BEZPIECZEŃSTWA I 
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE 
 
Wyjście z budynku odbywać się będzie drzwiami zewnętrznymi o szerokości w świetle ościeżnic 
90 cm, otwieranymi na zewnątrz, bezpośrednio na teren przyległy do budynku.  
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Obiekt zostanie wyposażony w lampy oświetlenia ewakuacyjnego z własnym źródłem zasilania i 
autotestem – czas działania  120 min, zadziałanie do 2 s, natężenie oświetlenia na drodze 
ewakuacyjnej 1 Lux.  
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposób 
dostarczający niezbędnych informacji. 
 

10.5.9 WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I 
WYPOSAŻENIA STAŁEGO. 
Stałe elementy wyposażenia wnętrz powinny być co najmniej trudno zapalne odpowiadające 
wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej oceny zapalności mebli tapicerowanych oraz nie 
wydzielające produktów rozkładu i spalania jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
 

10.5.10 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH. 
Budynek wyposażony zostanie w instalację odgromową zgodnie z PN-IEC 61024-1 „Ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych” oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu umiejscowiony w 
pobliżu wejścia głównego do pom. socjalnego obiektu – oznakowanie zgodnie z wymaganiami 
Polskiej Normy. 
 

10.5.11 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE. 
Nie przewiduje się wyposażenia obiektu w hydranty wewnętrzne.  
 

10.5.12 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 
Obiekt wyposażyć w gaśnice proszkowe cztero-, lub sześciokilogramowe do gaszenia pożarów 
grupy ABC. Długość dojścia nie może przekroczyć 30 m. Jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 zastosowanego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 
powierzchni. Ze względu na podział funkcjonalny pomieszczeń szaletu należy podwoić ilość 
gaśnic, by na wyposażeniu budynku znalazły się min. dwie sztuki. 
 

10.5.13 ZAOPATRZENIA WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 
Dla zapewnienia niezbędnej ilość wody gaśniczej – 10 dm3/s. przyjęto wykorzystanie 
budowanej nowej sieci wodociągowej w ulicy Kopernika i Kościuszki, na której zlokalizowany 
został nowy hydrant zewnętrzny nadziemny DN80 o wydajności nominalnej 10 dm3/s. Hydrant 
zlokalizowany jest w odległości ok. 15 m od budynku.  
 

10.5.14 DROGI POŻAROWE 
 
Zapewnia istniejący układ dróg. 
 

10.5.15 UWAGA: 
 
-wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty 
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (aprobaty, 
certyfikaty) 
-przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 
r. (Dz. U. Z 2003r. Nr 121, poz. 1138) 
 
 
 

 
 

................................................... 
mgr  inż.  arch.  Leszek  Lorens 

luty 2012 
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BIOZ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE W 
TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE 

DECYZJI O  
 

POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR ………...……………….. 
 

Nazwa inwestycji:  PROJEKT - dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlano-
wykonawcza dotycząca budowy publicznej toalety przy ul. Kopernika w Busku- Zdroju w 
ramach zadania,, Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta 
Busko-Zdrój.  

 
Adres inwestycji:   dz.206/1;206/2, Busko-Zdrój,  pow. buski. Ul.Kopernika 
           
 
Inwestor:                       GMINA BUSKO-ZDRÓJ 

            UL. MICKIEWICZA 10 
           28-100 BUSKO-ZDRÓJ 

 
Adres Inwestora:   28-100 BUSKO-ZDRÓJ, UL. MICKIEWICZA 10 
 
Projektant:         mgr inż. arch. Leszek Lorens, upr. nr 116/91 

 
 
Jednostka projektowa:   WILLAARCH, Lidia Wilniewczyc   
                                         Busko-Zdrój, ul. Słoneczna 5 
                                               NIP: 664-133-91-90 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
………………………………………………..                                                      ……………………………………………….. 
                 Pieczątka Pracowni             Pieczątka i podpis projektanta                                                  

 
Luty 2012 r.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE W TRAKCIE 

PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE DECYZJI O  

POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR ……………….. 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
       
PROJEKT - dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlano-wykonawcza dotycząca 
budowy publicznej toalety przy ul. Kopernika w Busku- Zdroju w ramach zadania,, Wzrost 
estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój.  

       
Inwestor : 
 
 

GMINA BUSKO-ZDRÓJ  
28-100 BUSKO-ZDRÓJ,  
UL. . MICKIEWICZA 10 
 
 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Leszek Lorens 

28-100 Busko-Zdrój, ul. Słoneczna 5 
 
 

Data sporządzenia planu BIOZ: 
 

 
 

luty 2012 

Data przyjęcia planu BIOZ do realizacji: 
 

 
 

 
 

Kierownik Budowy, nazwisko, adres, podpis: 
 
 
 
 
 

 

.........................................................................

.........................................................................

.............. 
 

1.1 AKTY NORMUJĄCE  
Do robót projektowanych w niniejszym opracowaniu stosuje się odpowiednio przepisy Prawa 
Budowlanego i wszystkie z nim związane rozporządzenia, normy branżowe oraz w całości, w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz.U. nr 13 
poz. 93, a w szczególności: Rozdział 2, 4, 14, 15 i 16. 
 

1.2 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT. 

 
Roboty ziemne: 

- wykopy pod fundamenty, wykopy pod instalacje 
Roboty ogólnobudowlane: 

- roboty zbrojarskie, spawalnicze oraz betoniarskie – ławy fundamentowe, płyta na 
gruncie. 

- roboty ciesielskie – wykonanie szalunków. 
- roboty pokrywcze dachu 

Roboty montażowe: 
- Montaż konstrukcji stalowej budynku 

 
Roboty izolacyjne i termoizolacyjne 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych budynku 
Roboty instalacyjne: 

- wykonanie instalacji elektrycznych 
- wykonanie instalacji gazowych 
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- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 
- wykonanie instalacji wentylacyjnych i kominowych 
- wykonanie instalacji odgromowej 
- wykonanie instalacji C.O. 

Roboty wykończeniowe: 
- roboty okładzinowe elewacyjne 
- roboty okładzinowe wewnętrzne 
- roboty posadzkarskie 
- roboty malarskie 
- biały montaż armatury 
- roboty dekarskie – wykonanie obróbek, orynnowanie 

Roboty brukarskie: 
- wykonanie nawierzchni wokół budynku 

Roboty zieleniarskie: 
- nasadzenia zieleni ozdobnej i wysianie trawników 

Roboty porządkowe: 
- Wywożenie i usuwanie materiałów rozbiórkowych z terenu budowy samochodami 

samowyładowczymi na wysypisko odpadów. 
 

1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych . 
Przedmiotowa działka budowlana jest niezabudowana  .  

1.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń.  

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przeprowadzić z pracownikami instruktaż 
dot. ogólnych warunków BHP przy prowadzeniu robót rozbiórkowych. 
- Zagrożenia występujące związane są z ; 

- pracą na wysokości przy robotach rozbiórkowych, murarskich i naprawczych oraz w 
trakcie usuwania materiałów rozbiórkowych z terenu budowy. 

- pracą na rusztowaniach zewnętrznych podczas robót murarskich 
ogólnobudowlanych. 

- robotami spawalniczymi związanymi z montażem elementów windy zewnętrznej. 
- Wymienione roboty stwarzające zagrożenia należy wykonywać pod szczególnym nadzorem 
prowadzącego roboty. 
- Należy każdorazowo przed rozpoczęciem robót sprawdzić stan zabezpieczeń i rusztowań, 
oraz wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej – odzież robocza, rękawice, 
szelki, kaski, obuwie ochronne i aparaty bezpieczeństwa indywidualnego określone w 
odpowiednich przepisach. 
- Wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za przebieg montażu konstrukcji oraz 
prawidłowy, zgodny z projektem i przewidzianą w nim technologią przebieg robót, które 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.  
- Roboty spawalnicze kończyć każdorazowo min. na 1 godzinę przed zakończeniem robót na 
budynku. 
- Należy wykonać zabezpieczenie przejść do budynku poprzez wydzielenie terenu taśmą 
zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym. 
- Należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż pracowników przed wykonywaniem robót 
szczególnie niebezpiecznych.  
- Pracę na wysokości mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania 
wysokościowe. 
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Kierownik budowy posiada telefon komórkowy o  
nr ..................................................................... , 
 
Koordynator budowy ds. bhp posiada aparat komórkowy o 
nr..................................................... , 
 
Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu komórkowego i podać 
jego numer. Nadzór nad pracami liniowymi, na wysokości, operator dźwigu, ochrona i szef 
ochrony budowy (o ile zajdzie potrzeba ich ustanowienia) powinni być dodatkowo 
wyposażeni w aparaty krótkofalowe.  

 
-  Nie przewiduje się placu dla magazynowania materiałów wykończeniowych.  
- Dla pozostałych robót kierownik budowy wyznaczy magazyn materiałów łatwopalnych.  
- Na materiały sypkie kierownik budowy wyznaczy miejsce składowania łatwo dostępne z 
możliwością dojazdu sprzętu ciężkiego. Miejsce składowania nie może kolidować z 
wyznaczonymi trasami dróg ewakuacyjnych z budowy.  
- Nie przewiduje się przechowywania większej ilości paliwa do maszyn roboczych i urządzeń 
mechanicznych niż 60 l.  
- Wszyscy podwykonawcy mają prawo używania mediów za odpłatnością.  
- Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w 
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność do koordynatora 
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Dalsze 
postępowanie zgodnie z instrukcją postępowania IPP 10.02/34.  
- Na placu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy 
robót i  podwykonawcy przy wykonywaniu prac liniowych zapewnią podobne punkty dla 
pracowników.  
 

ADRESY RATUNKOWE 
 

Najbliższy punkt lekarski znajduje się w miejscowości ………….............................................  
 
przy ul. ...............................................................................  
 
Nr tel. ................................................................................. 
 
Straż Pożarna w miejscowości ............................................... przy ul. 
.........................................  
 
Nr tel. ................................................................................  
 
Komisariat Policji w miejscowości .......................................przy ul. 
..............................................  
 
Nr tel. ................................................................................ 

 
Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane 
każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego co powinni potwierdzić 
wpisami do Dziennika Budowy.  
-  W zakresie szkolenia:  
Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą przeprowadzone 
szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na 
podobnym stanowisku. To samo dotyczy szkolenia z zapoznania pracowników z ryzykiem. W 
stosunku do kierowników robót podwykonawcy nie stosujących i nie egzekwujących 
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stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego i przepisów BIOZ wymaganych 
na stanowisku pracy będą wyciągane następujące konsekwencje:  

-wstrzymanie robót z winy podwykonawcy,  
-powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robót,  
-usunięciu kierownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy 
podwykonawczej o zmianę kierownika robót.  
-pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz na budowie będą usuwani z budowy.  

 

Ponadto,  
Kierownik Budowy i Koordynator Budowy ds. BHP mają prawo żądać od podwykonawców 
okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń i odpowiednich uprawnień.  

Wszelkie dokumenty budowy powinny znajdować się w wyznaczonym biurze kierownika 
budowy na terenie budowy, a są to:  

-dziennik budowy,  
-uprawnienia kierownika budowy,  
-decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna),  
-instrukcje postępowania,  
-dokumentacja budowy,  
-dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,  
-kopie uprawnień operatorów itp.  

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robót przekazują sobie 
stanowiska pracy i teren działania protokolarnie. Kopie tych protokołów są przechowywane w 
biurze kierownika budowy.  
W zakresie monitoringu:  
Raz na kwartał , w dniu ustalonym przez kierownika budowy odbędą się przeglądy warunków 
bioz na budowie przez komisję składającą się z Kierownika Budowy, lub jego przedstawiciela 
- Koordynatora Budowy ds. BHP z udziałem przedstawicieli wszystkich podwykonawców. 
Powyższa komisja przedstawi Kierownikowi Budowy protokół z przeglądu prowadzonych 
robót i zaproponuje ustalenia co do metod osiągnięcia odpowiedniego stopnia 
bezpieczeństwa ich wykonywania. Na ich podstawie kierownik budowy może wprowadzić 
korektę planu BIOZ na warunkach jak w rozporządzeniu.  
Powyższe kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami 
generalnego wykonawcy.  
Ponadto Koordynator Budowy ds. BHP prowadzi kontrole bieżące.  
Wyniki badań wypadków przy pracy są podawane do publicznej wiadomości na tablicy 
informacyjnej przed biurem kierownika budowy.  
 

Roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne należy prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych, na podstawie zatwierdzonego projektu i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę obiektu, przestrzegając zasad sztuki budowlanej, przepisów BHP oraz przepisów 

przeciwpożarowych. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają zgody projektanta, 
a zmiany znaczące wymagają dodatkowo wcześniejszego wystąpienia o zmianę decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

 
 
 
 
 

luty 2012 r. 
mgr  inż.  arch.  LESZEK  LORENS 

 
 
 

 

















































Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: TOALETA PUBLICZNA

Rodzaj budynku

Adres budynku

Całość/Część budynku

Liczba lokali użytkowych

Powierzchnia użytkowa (Af, m²)

Kubatura budynku m³

 Parametry przegród budowlanych
 Lokal/strefa - 1.1. WC DAMSKI

 Wielowarstwowe

Lp. Symbol
przegrody Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²]

1 SNJ_0 Ściana o budowie niejednorodnej 0 -
SCIANA ZEWNĘTRZNA 0,285 0,000 30,08 / 30,08

2 SDNJ_3 Stropodach o budowie niejednorodnej 3 0,215 0,000 19,95 / 19,95

 Wielowarstwowe - wewnętrzne

Lp. Nazwa
przegrody Opis przegrody

Pojemność
cieplna

przegrody na
jednostkę

powierzchni
[J/(m²K)]

Pojemność
cieplna

przegrody [J/K]
Powierzchnia ogrzewana przegrody

[m²]

1 SNJ_4 Ściana o budowie niejednorodnej 4 -
ŚCIANA WEWNĘTRZNA 0,00 0,00 16,41

2 SNJ_5 Ściana o budowie niejednorodnej 5 -
ŚCINA WEWNĘTRZNA MUROWANA 86920,00 325950,00 3,75

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne H{tr} 12,86 [W/K]

 Lokal/strefa - 1.2. WC MĘSKI

 Wielowarstwowe

Lp. Symbol
przegrody Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²]

1 SNJ_0 Ściana o budowie niejednorodnej 0 -
SCIANA ZEWNĘTRZNA 0,285 0,000 27,30 / 27,30

2 SDNJ_3 Stropodach o budowie niejednorodnej 3 0,215 0,000 19,51 / 19,51

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne H{tr} 11,97 [W/K]

 Lokal/strefa - 1.3. POM. SOCJALNE/KIOSK

 Wielowarstwowe
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Lp. Symbol
przegrody Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²]

1 SNJ_0 Ściana o budowie niejednorodnej 0 -
SCIANA ZEWNĘTRZNA 0,285 0,000 19,48 / 19,48

2 SDNJ_3 Stropodach o budowie niejednorodnej 3 0,215 0,000 12,70 / 12,70

 Wielowarstwowe - wewnętrzne

Lp. Nazwa
przegrody Opis przegrody

Pojemność
cieplna

przegrody na
jednostkę

powierzchni
[J/(m²K)]

Pojemność
cieplna

przegrody [J/K]
Powierzchnia ogrzewana przegrody

[m²]

1 SNJ_4 Ściana o budowie niejednorodnej 4 -
ŚCIANA WEWNĘTRZNA 0,00 0,00 10,90

2 SNJ_5 Ściana o budowie niejednorodnej 5 -
ŚCINA WEWNĘTRZNA MUROWANA 86920,00 701444,40 8,07

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne H{tr} 8,28 [W/K]

 Ogrzewanie
Zapotrzebowanie na energię użytkową Q{H,nd} 6661,97 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb grzewczych QK,H 7224,92 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System ogrzewania Kotły gazowe kondensacyjne do 50 kW
(70/55 °C)

Nośnik energii końcowej Paliwo/źródło energii: Gaz ziemny

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ηH,g

0,97

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu grzewczego
budynku ηH,s

0,97

Średnia sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła w obrębie budynku ηH,d 1,00

Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w obrębie budynku ηH,e 0,98

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot 0,92

 Wentylacja

Typ wentylacji
budynek z wentylacją mieszaną
(wentylacja mechaniczna wywiewna,
wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna)

 Lokal/strefa - 1

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC 0,00

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC 0,00

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 30,00 [m³/h]

Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie VSU 30,00 [m³/h]

Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 30,00 [m³/h]
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Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 21,16 [W/K]

 Lokal/strefa - 2

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC 0,00

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC 0,00

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 30,00 [m³/h]

Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie VSU 30,00 [m³/h]

Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 30,00 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 21,14 [W/K]

 Lokal/strefa - 3

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC 0,00

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC 0,00

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 30,00 [m³/h]

Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie VSU 30,00 [m³/h]

Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 30,00 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 20,79 [W/K]

 Ciepła woda użytkowa
Zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb wytworzenia ciepłej wody QK,W 0,00 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System przygotowania c.w.u. Kotły niskotemperaturowe o mocy do
50 kW

Nośnik energii końcowej Paliwo/źródło energii: Olej opałowy

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. ηW,tot 0,62

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ηW,g

0,90

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie budynku ηH,d 0,80

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody
ηH,s

0,86

 Instalacje chłodzenia
 Lokal - 1.1. WC DAMSKI

Brak instalacji chłodzenia

 Lokal - 1.2. WC MĘSKI

Brak instalacji chłodzenia
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 Lokal - 1.3. POM. SOCJALNE/KIOSK

Brak instalacji chłodzenia

 Podsumowanie parametrów energetycznych
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Q{K,H} 7224,92 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do podgrzania ciepłej wody QK,W 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system oświetlenia wbudowanego QK,L 0,28 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK 7225,20 [kWh/rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla budynku EK (bez chłodzenia i  oświetlenia) 127,01 [kWh/m² rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla budynku EK 127,01 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP 139,73 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP wg wymagań WT2008 dla budynku
nowego 159,39 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku EP wg wymagań WT2008 dla budynku
przebudowywanego 183,30 [kWh/m²rok]
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Komentarz
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