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Małopolska okręgoWa Rada 1zby ArchitektóW RP

zAśWIADczENIE - oRYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

l'4ałopolska okręgowa Rada IŻby Arch]tektów RP zaśWiadcza, że:

m9r inź. arch. MIRosŁAW MISIuRA

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicŻnych W budownictwie
W specjalności archjtektonicznej i w zakresie posiadanych upraWnień nr MPoIAlo34l2oo4,
jest wpisany na listę członkóW lu]ałopolskiej okręgowej Izby ArchitektóW RP
pod nurneremr MP-1127.

członek czynny od| 13-01-2o05 r.

Data i miejsce Wygenerowania zaświadczenia | 12 04 2011r' KrakóW.

zaśWiadcŻenie jest ważne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektów RP przeŻ:
Wojciech Dobrzański, sekretarz okręgowej Rady Izby ArchitektóW RP.

Nr weryfikaryjny zaświadczenia :

MP -1L27 -97 95-E8 1A-CD3 3-9Y4D

Dane zawade W n niejszym zaśw adczeni! można sprawdŻić podając nr Weryfikacyjny
zaśw adczĆn a W pU bl cŻnym serwisie ńternetowym IŻ by ArĆhitektóW : www' iŻbaarchitektÓw ' 

pl
Ub kontaktljąc s ę bezpośredn o z właściwą okręg owa IŻbąArchitektóW RP'
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Małopolska okręgowa Rada Izby ArchitektóW RP

zAsWIADczENIE - oRYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

l.4ałopolska okręgowa Rada Izby ArchitektóW RP zaśWiadcŻa, że:

mgr inż. arch' ANToNI PRZYSTAŁ

posiadający kwalifjkacje Żawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicŻnych W budoWnictwie
w specjalności archłtektonicŻnej iW zakres]e posiadanych uprawnień nr 5/Ns/75,
jest Wp]sany ńa Iistę członków N.lałopolskiej okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MP-O4a9.

członek czynny od: 20-02-2002l'

Data 1miejsce wygenerowania zaświadczenia| 22-06-2011 r. KrakóW.

ZaświadcŻenie jest ważne do dnia| 31-12-2o11 r.

Podpisano elektronicŻnie W systemie informatycznym Izby Arch]tektóW RP przezI
Wo]ciech Dobrzański, sekretarz okręgowej Rady IŻby ArchitektóW RP.

Nr weryfikacyjny Żaświadczenia I

M P-O489-3C36-6579-A9 1E-8D17

DaIe zalvate !v n niejszym zaśW adcŻeni! można sprawdŻ ć podając nr Weryf kacyjny
Ż.]św ad.Żeiia W publicznym serwis]e nternetowYm IŻbV ArchitektóW: WwW'izbaarĆh tektÓW ńl

]oflo. t]lÓ' l' o'lDo''óono7wlo'lad olląoohd I7lą^' l'.ó}tołFD'

D.-



N. ć,^ d spr oKKUpd2o/o4/MP Kraków, dnia6 arudnia 2004 r

DEoYZJA NR MPolA /03ł m04

Na podstawie ań. 12 uś' 1, pkt 1 i ust 2, a'l. 13 usl' 1, pkt 1 iań. 14 usl 1, pkl1, usla\ł} zdnia 7lip.a 1gg4 r', _ Platło
Budolrłane(leksij€dndilyDz'U'z2003.'Nl207t''poz2016)'arl'11i24Uś.1pkl2'uslawyŻdnia15grudnia20oor'
o samorŻądach załldowych arcł tektóYv' inłierów budo$'liclYva oraŻ uóanisló\ł ( Dz' U' z 2oo1 r., Nl5' poz. 42 oIaz z
2002 t 

' 
Nr 23, poz' 221, Nr 153,9oz' 1271 Nr 24D' wL 2052), oóŻ ad' 104 i107 51]4uslalvy z dnia 14 cŻenłca 1960 r'

Kod€ks poslępowania aÓniniśracyin€go (t€kst jdndit}4 Dz. U' z 2000 r, Nl98, poŻ. 1071; ddsŻ€ Zniał'v oz |J' Ż2In1l'
Nr 49' poz 509' oraz z 2002l Nl113' poz 984 jNr 169 poz 1387 maŻ Ż 2cc3 f, Nr 1J0' poz 1188lNl l70' poz. 166ł)

stwierdza się, że
Pan mgr inż. arch. Mirosław Misiufa

urodzo0y dnia 9 maja 1968 r., w Katowicach,
posjada odpowiednie wyksŻlałcenie lechniczne i praktykę zav/odową

i nadaje się PanU

UPMWNIENIA BUDOWLANE
W sPEcJALNoŚcl ARoHlTEKToNlczNEJ Do PRoJEKToWANlA BEz oGRANlczEŃ

D€cBa niniejsza jako U'łzględniŹ{ąca w Ćdosci żdańe strony nie wymaga uzasadnienia.

cd ninieiszei dec}"j] pąsluguje Panu od.ł'danie do ltajo],lq Ko'nisji Kł61iikary]nei lży Archileklów, Ża pośGinictwem
otręgowej Kom]sii Kwal]fikacyinej M*opołskie{ okęgowej |Żby Archilektów odłD]anie Vnog się w te"mjnie 11 dni od daty

IzBA ARaHrTErTów

l!1Ał-oPoLSKA oKRĘ(iowA jZBA ARC]HlTĘKTóW
oKBĘGowA KoM!s.IA KwALIFlKA(]YJN^

gl hż aćh. Jny adki*ju' Ęk'rek afł<

&żnuiiI
1 Pan M6b* Misit' zm. d Qafu^ła J2'1a7, 34ł']o Nąt Ta!
2 Gtłny lBp€]ds NadŻm ąń@|aiąo' d Xffia 3&42, t]G926 w3pąa
3 Maloldska ot.q]Na Rada ]Żb' Afohiłekl

:]o_ll0 X].tó*i d kw.łltiego 36. T.r';frI: (Gl2) t27 26.|7' E_roit] mólo}Ótstł@izb'mhilćhÓrpl Httpy',*w.na]opolsł(i&p.pl
NIP: ó]7-2l-39_333 Rego'] 0l74ó6395_00l60 (onlo: PKo BP rll brKrrróv Nr 9ł l0202906 lLol]2]42

d
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zaświadcŻenie
o nuń.Ee reMka.yjnym:

MAP.OOK.JGK-N8P *

Pan Pawel FryźlewicŹ o numene ewidencyinyfi MAP lBolo7o2/o5

adres Żamieszkania ul.Nowotarska 11, 34471 Ludźmiera

iest członkiem Matopolskiej okręgowej lzby lnźynierów Budownictwa i posiada wyma8ane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnei'

NiniejsŻe zaświadczenie iest ważne do dnia 2012{1-31.

zaświad€Żenie żostało wygenerowan€ €l€ktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleltronicznym
weMkowanyń Przy PomocY ważnego kwalifikowane8o cerMkatu w dniu 2011{1_17 roku pżeu:

stanis|rw Karczmarcryk, Paewodnicrąc.y Rady Małopolski€j okĘgowej l'by lnłnierów Budownlctwa.

(z8odńi6 óń. 5 6t 2 u9tawY z dńi. lawa.{ni.2oo1r o podpiŚt..l.ltbńic,nyń lD!. u.2001Nr 130 po.. L50} d.n.' pBtaci
.l.ktrcnląn.j op.ttoŃ b..pl*nym podpj*n eLktrniąńY.n we.ńkow.nyr pE' pońoql ważn€go kw.mkokn€3o e.tńkat! 5ą
ó{.q.1n€ pod walęd.ń 3l!rkół 

'ńwnY.h 
dofumentom op.tEo.yń poópi9ml wl...o.ęenYni'}

. w€rylikacię pop.awmś.i d.nych w ńini.j9Yń aświódąeńiu fuź.a 3pń*dzić z. pomoą nlm.ru wcryfił..yin.so Bśłi.dee.ia ńa

.treni. 
'ol.łlel 

hby l.rrnieró( audownictł. w.paab.ory.pl lub tont.łtuląc 
'lę 

t bllEm wł.ścIwej ołĘgo9ej |.by lnłnieów

6
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zaświadc2enie
o rufu@ *.ńł..yjlw:

MAP-KCD-RLE.Y2G '

Pan Ma.ek (rauzowicz o numerze ewidencyinyń MAPlBo/346l07

adres zamieszkania uL św. Anny 1o0,34-400 NowyTaĘ

jest członkiem Małopotskiej ok'ęgowei lzby lnżynierów Budownidwa l posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywi|nei'

Niniejsze Żaświadczenie iest waźne do dnia 2011-12-31.

zaśwladczenie zostato wy8en€royane elektronicz' e 
' 
opatr'one bezPiecŹnym podpisem elektronicznYm

w€Mlkow.ńy,n przy pońocy w.żne8o łwatifikowan€o c€rtylikatu w dntu 201141-12 rotu paez:

stanisław K.rczm.r.zyĘ PlzewÓdnaeący 8.dY Małopolsłj€j okrę8ow€j lzby ln'Ynierów Budownlctwa.

(zsodńi..ń. s 6t 2 Bt q r.l'ń la m.Li. żoo1'' o podpki. .klt Óńkryń {o!' u. 2001 llr ljx) 
'ą 

1{5o) óre w pośt"i
j€h.o.tu ńi op.EbE bcaa@yttl rodr6.ń .l€łEor.ł!n *f'6tor.iy'n !.!y poneY w.ż€rp łg.|ńlo{ań8o ertyńr'Ej Ę
ó'tEęźre lod *sjĘ&ń ikltró{ FM'ó &r!ńńtom op 

'óryń 
podhis.mi 

'laŃĘt'Yy|ń)

' w.Ml*ję !oprmś.' .hnrth w .lńbFIylD ztwiarkŻ.du noaE 
'r..*d'ć 

Ż 
'oŃa 

dmd ElyfiłłY'Ego al*i'dd'd' B
śEoń'E Polśfo.i tĘ lnżyni.ró{ r{ómktY. łw.plib.dr'pl lub łoni.ttuhc się ż bi!..m 

'bJctw.i 
o(<rorei lżĘ h'lnLrów

E:'!łEŁ

D7



ll,'.r0P0LS(;\
0{iEcc,//A

, ]liŻYN lE e Ó,/i
EUi0tii'ltcTM

K.rkl]\V. dIjx l] ;.l,JIi) 2ł)lll r

\1olTB'oKK'7]]i 3010.ł

i

t. Pt Pal€l F4ż]cfia

2' clóMy LspeL1c. Nadzcfu Budołl cgo

DECYZJA
I

Na podstawie ań' 2i ust. l pkt 2 usrały z dnia ]5 gJcnia 2000 r. o samoźądach zawoi]oł1ch a.chiteków' inż]nierów
bucołnic|n'a omz llbanjsiów (D:' U'Z 2aalIIłr5pDl. 12'zpó:Ą.n.),.:i.12u|t'j,fu1-13ust'lpkli2'alt. l]
r'.lp(l:LL'.'.'Żdl J - 'ipci lo:l'PrF$ob do',,!'e'I'Ł.j'J'l:D: D:' L 7 !a'rr' 'vr ]a |,'!t:|,:p:n__a''sol' llo4orŻ-clen:l \l l's_irCo.I dJr. P?_ il7elr<:iEucosn;.c,]7cn:;0gJaani''oot r.o p,],'je
samodŻieliych Fllnl.jitechnicarych.ł budo\xicl\ c ID: LJ' : ]noj r ,\'r 8 pa. 38 : pa:n' :n) cr.z afi'rc.! !sL''ł'\
Ż dnia 1.{ cŻ:]'łca l9ó0 I- Kodeks pcsi.DolvaniJ acmnisr-.c)jne:o l],LtyJaol,7 D: L' : 2aca r' )łr 98' pcŹ' ]a7]

)Iilo; olsJi:: olirę:owa Konris;l Krvaiifili:c-lj na
s|łieldzą że

Pan Pałveł Józef F ryźIewicz - mgr'tru. buiorvnictrł'a

urodzon;r dnia l0.05.1963 r. rł'Norv1'm Targu
!z-vskał

UPRĄ11}{IENaĄ BUD owLA}T

numer ervidencyjny lfĄl/017]lPlvo}V04

dc projekto*enia i kierolyrDie robotlmi budowlanymi bez ograniczĆń
w spccj.lności koDstnrkcyjno - budowlauej.

UZASANNIEN]E

]kę3o"3 K.r]1lsl3 Kw3i]ik.c]j.3 }i:iopoiskią' oLt3oqej Izb.v Ina/rierów Budo*nicl a w KraĘo{le il .odlli ' ::..tckoióLv z pcsiępor'.xi3 k.Ja;ifi]<acyjne:]o orxŻ z pz:prc\ladzone3o e_gąninu, uchwałąNr]3z dnia 9 er,]iniJ
aao-l r' s.'Vii.dziią Ż. P3n P3Fel Fryźle.'icz posi:ca w]m.g3ne p.arvem Ę/kszllrlc3nie ipriĘ\e ztr,';.Jo'!r
i.i;e.al3_ do uł5k i3 uprallnień budo\llin}ch ł }łfŻej 'ł'anienion€j specjalności i uŻ}sk3ł poł.}aYny }lni:{
e']Żaminu na upE\nielia budolvl:ne' Zak€s nałlll)ch upralvnicń bucolvlan-vch wsk3Ż:no n3 od\lTccie cec)_Żj i'

.\] nnielŚżej dc.,żjinuz' od*olai. dÓ lł3jo\ej Ko.lisliK$"'n*-|;iś?li"; o', u*'ieóv Bldo*nicdva w wE-wi.' a p.śI9dni.iY.
\hlopoiskie] o|Tgosej lrb-yI!4T|eróB BLJosn]ct*a w Kti.łń'ł (.mjnie lł dniŃd y.jcj dcl<zgnd

s\l!d oe.łJj..y

Nl']opolski.j oke_goB.i Iżbv
Ińłnierów BudoMicnva

r*łl,l".*;vl
dr bż 4grunr Rl*r(|j'

_ięu L\-t/ l ;'ę i4 ! L\\a jiż Afu LudofiEki

okĘgołej Końisj i Kwa] ifikac'nej

dj inż sbnElJ\ K!mJ.łk

,-.- :d,.



Treść ; 5 u:;t 3ł! rozptlr:t4!:cnia l,lini:tra Go:;prx1arki Pr:cslrzrnncj i Bu :)"vnicl''la

3a grutlnia 199ł r' tł sprtavie tlmotlzielnych Jąlnkc ii technic.nlch w hu.lownicl'Nic (Dr L| z ]

Nr 8 po!. 33 z pó;n. zn.) przes't''Lł' ze niniłjs;e'' upra\,ni"niu slgnowią pod1la,

płoje*towania i kierowania rohotami bulow!anymi bez ogranic:ień w spccja!ności konstru'

' budowlanej i do projektąpania i kiełowąnia robotami budowlanyłni w ograniczonym zL

w specjalnościach: ł1łoŚowej i ł'r1osto'9ej.

lraynq.

i. .,UAl

i]) dróg wewnętŻn}'ch,

b) dróg iojeuco1./:/ch (D)'

lv sDra,'ie walun]<ó!v

usvtuowanic,

dró3 lok:in1ch (L)'

techniczrlch. jakim

iró3 zbiorcl-'*ch (Z)'

porvinny ocporviadać

l.i:al:qć:
w ro.rn;eniu cr .^__,

droqi publiczn
Jb.

c) dróg nie pżez1aczonych do ruchu naziemnego i postojów statków powięn:łl,\ch n

lomis!

d) rozbiór€k obiek1ów bldowlanych' o kórych mowa w lit. a-c

2) Kierorvalia robotami budowlanymi pąl r'lykon}ĄVaniu obieków, o których mowa w pk. 1

Zgadnież!5usi.3bpk;1i2uprałnienjdbudowlenewoganic:anyń:dkresie\|sPecjalnaści1

s l dn a}| i ą p ods l ąi| ę da :

1) Projektolvania:

a) budow-v, prŻebudowy i ręmontu jednoprŻęsło\ł-vch mostów, wjaduków, estakad

o rozpiętości prŻęsła do 20n!

buco1łl/ nosiólv sk,'cianych we.]i.Jg slosowilych instrukcji,

budc*f rusŹowań i kładek roboc4'ch,

rozbiórek obiekórv brjcolvlanych, o kórych mo!v3 w lit. a'c nie \łamegajasych uwz

wpĘłvów eksp1oatecji gómiczej'

b)

c)

d)

lałe

1,.3:)c_
:.lCqt

: Eai
todĘi'

'.4 Pcr< .wie c
|. ll.isle.:_łc *

scĆ:

2) Kierow3nia robotami budowlan}"mi przy v'ykon)'weniu obie]dó}v, o kórych mowa w pk-
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DECYZIĄ
. o sfwierdreniu pr:ggotowonid zowolovego -

.do Pełnienio somodielngch runkcl lechnicznvch *1uoo'n'.*,"

|Ęł_-e-.k- _-El!-4_-p*'.?- o ir J--g'Jlrątistel ijążyt1ie! budorłEj.ctlą
dniq 20 lir{ef,r.iia 1Ę6 ". ' Go.J'l.cach

ilst. t

Minislro cospocorki
flhkcji |echnjcznvćh w

Terenowej i Ochrong
budownictwie (Da U.

Srocowisko a

Nr 8, poŻ. 46)

dnio 20 lutego j975

siwierdŻo sję, że:

prŻggolowonie zowodowe upowaźnioiqce

ektaltą
do wlkongwonio somód:ielne; funkcj'i.--------*...__

'po'rząńŹ ńi a proJektól
upowoźnionu do:

v ząbosj.6 toz"żązali ko'astrqkqyJ!'o -5odor].a:rJ.ch budyEkó,, otąz 
_---9 'vz'Łźzą! l.o''str..kqyJEo -

tęztót i stac ji' ko''a ł^J**-:: 
bgdoł_Ii' 'Ż yyłącżeĘ-i€Ę ].i_oii':"T"ffi ;sJ:.: j:r" -.:a 
; ; 

- 

;;1 ;;;;LĘ ]*;*""i_rauĘ"tacy;*"a'' .o.to", budotr,Li hiĘr&.ożecbaicaiycb i io6.Iior.ą c Ji

ii;t#fl [ir-gli#{*,:fr:.'u"a-,";ińijlil
iił Ł,i:i*l';.'jlłffi dĘ.,,ł:l':*jfJ

'uti7*ffił";łł]frll]ii
t', ui'. 0li'6ił jłi%i "ir,,fr itiy,ł /,i]iłii,

_ Żo poś'edoiciwem fut- wldŻiolu do
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

KĄRTA TYTLIŁoWA
oślviadczenie rve an'20 ust'.1 ustawv pra\lo budo\ł1ane

II Kopia upraurrień proiektor'vc1r i zaśrviadczcnia Żcspołu pro]ektoweqo

lll spis ŻaY'ańości

B PRO.IEKTZAGOSPODAROWANIATERRNI]
Oois Proiektu zaqosDodarowania terenu

lI Decyzia lokaLizacii celu publiczncqo
lll Umowa na dosla\ł'ę energri e]ekĄc7nęj
lV Orientacja
Z-1 Projek zagospodarowa ia terenu
V wvpis Z reiestru gnntów

C PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: ARCHITEKTIIRA -2, I,J
I Opis lccbnicznv
II Lrfoq4q! blgr
III Częśc 1sunk"u a
1 SkŹydłowschodnie__I4!Ęq!9ry
2 skzydlo wschodnie rzui piętra

3 Skzvdło wschodrlie _ Drzekrói
uł Skzydlo u'schodnię ' ęlewacja

D PRO.IEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYT KONSTRUKCJA -o 5(
I Opis lecbniczny _
II Obliczcnia shtvczne
III Część rysuŃorva
Kl Pwut plyl denllęl 'zlou
K2 s,,c,,c!ćI} konslrulcyine
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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I Opis Projeku zagospodarowania terenu
II Decluja lokalizacji celu iublicznego
m Umowa na dosEwe mergii elektrycznei
IV c}ripńl'.i.
Zl Proiekl zagospodarowanja termu
V w}T'is z reieslru gunlów



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. PRZEDMIoT INwESTYcJlt s'l'AN ISTNIEJĄcY oRĄZ PRo.IEKT
Z\GoSPoDARoWANIA TERENU: Z}]STA\\'.IENIE PoWlEllZCHNI DZIAł,KI.
l.1. Prz€dmiotinw€ŚĘvcji:

.,łL'ść jn$cst!'cji pn: rozbudo\\'a iS1niejąccgo budynku uslugolvcgo (osiedlo$'y Dom Kuhury) o moŃaż
:\ nętl7nej p].ltlbnlt}' dla osób niepe1nospIarr,nych po]ega na w}'konaniu astepując'vch robót:

; rkonanie pl1ry rlcntej pod platt'ormę;
r \konanie ot$!ru \ł'ejścio\\ ego na pienvszyn1 piętrze porłiększcnic o1!\oru okiennegoi
_1!nrlaż s7}'bu samonośncgo platfonn!'

l']. stanistni€jącyzagosp!!!4la!!ąlialŁ!ąlLli
l ':.l. Lokalizacia i położeni€:
:l\l eslycja 7loka]izo\ł,anajcst w Nowy Targll prz)' ul' Kopenrrka, na dŻiałce o nr olv' 19'łó2 - obszar

"budorł,any 
bur1yŃami o ńżnym chafal(erze architeko jcznym' Budynck wolnoslojący' ŻlokaliŻo\łany

:d centra]nie na dZia|ce, swoją ścianą północną usyluo\\'an-v j es1 w pielzei u1' JóZcIcZaka' obiekl
-:]a]duie się na 1crcnie osiedla mięszka]nego i o(oczonyjęst droganx ]czdnyni i ciągami pies7} n1i

|.]'2. Istnieiące zagospodarowanic t€renu:
]7iatka przeznaczona pod inweslycjęjęst zagospodaIowana w następując}' sposób:

'Obieklr kubaturo$e:
Rud)'nek usługowy - obickt Zajmule cęntralną cZęść dzialki' Jesl to obiek1 zróZnicowany pod

'lzględem fonny. częścio$o o dwóch kondygnacjach' częściowo ojedlrej kondygnacji' ezęstiouo
' dpls n czn r ' pr 1L r l} d.lchinl plJ.\inl pogr.lżUn) mi'

' )bjckt \ł\T]osaźonv.jesl w insta]ację $'odociągową' enelgii eickllyczncj. ka alizacji sanitame.j.

::cpłorvniczą WscIIODNIE SKRZYDŁO I]UD\NKU sTANOwI PRŻLDl\,lloT INVEsTCYJI
-Uzbrojcnic tcroiu:
DZialka uzbrojona. zna.jdują się na iicj następuj4ce sicci rubrojcnia:

] - istniejący przyłącz wodociągolvy u v'odociągu miejskiego,
2- istniejący przyłącŻ kanalizacji sanitarnel do sicci ka alizacjj nliejskiq;
3 istnjqący plzyIącz energetycŻny kablowy
4 istniej4cy przyłącz ciepłownicŻy do cięptowni miejskicj
5 istniej4cy przyłącz do kanalizacji deszc7o\r eJ

()biekt i slnici ac}' podłączo y j ęst do sieci uŻbloicnia zewnętr7nego'
- Zie1cń wysoka:
\a lclcric przeznac7on)łn pod inwestyc.ję nic występuje zieleń wysoka'

1.2.4. Komunikacja:
Ddścic do obicklu od slfony u'schodniej. zachodniel, pohdniou'ej i pólnocnej' Dojścia' dojazdy '
pou ierzchnia utrvardzona - pltty chodnikowe. asfalt, konka brukowa

l.3. oDiŚ Drojektowanqo za
l.3.l. Bud}nek i urządzenia budorY|ane
\a działcc nic projcktuje się no\ł'ych obiekkjw' prŻed lrotenr inweslycjijest obiekljuŹ Lsl]riclqe}

Projektov'any zakrcs prac budowlanych 7\\'iązanych z dostosoivanięm obiektu do obo\ł iąZujących
prŻcpisów pod $zg]ędem dostępności dLa osób niepehlosplawnych nic spowoduje 7mian \\'

zagospodarorł.arriu dzia]ki olaz ie ko1iduje Zjci Lrzblojęnięm orau zadrzcwicnicnr.

1.3.2. sieci uzbrojenie ter€nu
LNł'cstycja nie zakłada po\ł,s1ania now}'ch e]ementó\ł'uzbrojcnia lcrcnu' Nie spowoduie wŻrostu

lapolrzebowaDia na dosta\rę utdy, plądu i zwięks7enia i]ości odprolvaduanych ściekóu''
Istniejące uzbrojerric tercnu jest \'yslarcza.jącc dla obsfugi zarórvno istniciąccgo obięku ora7
projekowanęj inwcstycji' Istniejąca moc przyłączcniowa dla Donlu Kultury u'yrrosi 22kW'

l.J.3. Uk\ztałtowAnie ter€nu i zieleni
Projektowany zakcs in\\estycji nie lr,plynic na Zmianę uksztlłt(r\ł'ania tclenu'

ł1:



.-:'l_ Przeslanianie obiektówL :irorr'ana lokalizacja obię]dlr nie spowoduje wystąpienia p.zesłaniania obiektów ishnęJących na
=łji:ach sąsiednich.

L{ _ zestawienie Dowierzcbni terenu inrd€stvóji|
Firzchnia dziatki: 1 513,00 m'
Firzchnia zabudowyl

istniejaca 656,00 mż (4336y,)proiektowana 2.40 m, 
'

ltEa
Farz,chria utwardzona:

futniejaca 615'00 fiż Qo,64o/o)r'roj€ldowana - 2.40 mż 
'

tti-
l-irzchnir zi€leDi:

658.40 nt (,{3.52%)

612'60 ńż (40,4ay")

3- ochronaprzeciwnożarowa

liŻlizacja zgodnar warunkami lechniczn)Ąni (p al 271-2,73 wT} zostaly zachowane odpowiednie
:aegłości '\ł stosunlu do s4siedniej zabudowy. Do budynLu prowadzi dogoa"v aoju'a' woda do ce]ówr.anowych pochodzi z istniejących w poblizu hydrantów ulicznych'

:ł. warunki oddziaĘ'rvania na środowiŚko*:lj::^:l* 
!::l:..ry.'ii .ogą"yJJog-rryc 5lan środowl.ka naluraInego' W rarnach budowy nrerŻelł'louje slę w}clnk] dru ew oraz narusŻ,aria stosunków wodnych. lnwestycja nie.iest zlokalizowani w:arszarze Natura 2000.

:L ochronakonŚ€rłatorska
\tE dot-vcŻ].

a]*ii1l:llł''i ŚŻczegółowe Żasady zugo*pod.'Ńliil t"."nu oraŻ jego zabudołT:i 
-udział 

powierzchni biologńznie cz}nnęj w}'noii 16% 1zgodnje z ust. t prr 
" 
Ji''i'*r."-p"".i.-"l'"i"

-l_ologicznie cz}'nna w}łrosić powinna l6%)
i. rskźnik powierzclni zabudowy w}nosi 43,52% (zgodnie z ustl pkt b .tłzrósł o 0,] 6%): projekowana platfoma zostanie przelol,,ta dachem lhskim (zgodrLie z ust t pk cj 

-

242,00 m1 (16,00yo)

irestycja nie est położona w obszarze ani tereńe gómicz}nr_



Burmistrz Miasta Nowy Targ
34400 Nowy Targ, ul. Krzywa l

Nasz znakr GNiPP-II.6733. 14.201 2
Nony larg, dnia: .fr,09.....2012r

DECYZ-TA NR ]6tr
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstarvie ań' 104 usta'tły z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (tj' Dz' U' z 2000r', NI98 poz' 101l zpó^. zm.) oraz art. 50 ust. l art. 5l ust'l
pkt.l, art. 54 ustai\'y z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r' Nr 80, poz' 7l7 z późn' zm') onz art' ó ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz' U. z 2004 r' Nr 261' poz. Ż603 zpó^. 

^n.)

po lozpatrzeniu wniosku z dnia z dnia l2'06'2012r', (uzupełnionego 0] .08.20I2l.) zlożo ego przez|

rvnioskodawca;
Norr'otarska spółdzielnia Mi€szkaniowa w NoIrTm Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowv TarE

w L1órcj imieniu działają

Pręzęs Z ządu
Kierownik spółdzj€lni
mgr inż. Jarosław Jakobiszyn

Z-ca Ptezesa zarządu ds' Eksploatacji
mgr inź. cccylia chochorowska

dla zrniany zagospodarowania w granicach okeślonych we wniosku na mapie zasadniczej w skali
]:] 000. do realizacji w Nowym Targrr przy al' M. Kopęmika,

ustalam lokalizację inwestycji celu publicŻnego
polegającąna:

_ rozbudowie osiedlowego Domu Kultury o plrtformę dla oŚób niepełnosprawnych'

do realizacji w Norłym Targu przy Al. Kopernika' w granicach inwestycji wyznaczonych na części
działki ewid. nr: l9'1ó2'

Charalderystyka inwestycjil
_ istniejąca zabudowa usługowa w skład któIej wchodzi m. innymi osiedlow}' Dom Kultury

pozostaje beŻ zmian,
_ w ramach inwestycji projektuje się rozbudowę osiedlowego Domu Kulfury o niczależną

platfonnę d1a osób niepełnospra*'nych'

I. Rodzaj inwestycjil zabudowa uslugowa (w łm działalność kulturaln')

' lB 7!D3..:.] l 
'I:i'] 

|'Ź|icIr]

t.l (0_l3) 2ó_l I_269
il\ (o l8) 2ó'lI'239

wydział Go5podarki Nieruchomościani i Planow tleP?f.!1, n'' U-ń'']no..l'J'' r

1ś



I

u. wrrunki i szczególowe zasady zagospodarc\r'ania terenu oraz iego zabudoR'! $}'nika!aci
z przepisó*' odrębnychl

'q$ó / o_ q1 qĄ ęlówśNdo\\ó\e'l \ D L u a L\\ \ \' I(\.Db!' \b)) rDL^ m'
usla$a ,' 0r.02.q5 o octu01:e grunros rolr)\i i lesn).)r ,!. D., U. / 2004r Xj : ooz t)oo z poz_ -.\\aŃ( l)1\\\ \ !(óĄ$ sL$'N \' \\śn\$\l.. \ \L' r -' \t\ .i1 ". s,Ł \!\' s'r,*1;111'.-'$\\.1.\'1..;'ll.-.'\:..*:.-:._::\:::..__: 

._-..-...--l_*-t \i-.,.\,..,:: -ąai lc]ł l)Iłtllr.''' l.'.ilhł,i)ir*'. ^^: t, >ił) ,i'i 
- 

:'.' i

**tl{ń*;::*il:;:*:*;'l1;6'p1;'*3';1xx1;';;l'l;J'""
,.ra!\dzu) ruw 

r":ilu, p""ros'. Nriolpo/.q81,.rodo$ts\d.Tj/,\: :;:ii;''**,, 1 o"}'' ''śZ L; Ż0l Ir' \r lor po/ "'""u^ 
^'''llili',i,i'o"rrp,^,"e":':l:::l:il$ji"'i,i,l"i]-li''p""zx'lis.ń,'''*u'' '

l"',lili',l"ó' oo 
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l)
Na kopii n1apy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej część galiczną [ecyąi; vymaczn:\|
warunki i \r'yma{ania ochrony i kształtovania ladu przeslrŻcnnego.

GospodarkiNicruchonlościami i Planowania Przcstrzenncgo

liniami rozgraniczającymi teren inrNestycji

\. \{$N\gLŃttŃ\\lękNŃqa\ę (\3.$(R(N\q1q\\ęqa z.allięlzęrrią sąNąstęQu\ąael

Linia zabudo\rł' :

- 'ic u.ła]2 się liDjj zat)udowy polrieważ część isrniejącej zabudoły uslugowej obiętei
wnioskiem nie przylega beułośrednio do dro8i publicznej.

wŚkaźnik wi€lkości powieŹchni zabudorrT w stosunku do powierzchni działki budowlaDej:

- zabudowa istniejąca teren m- innymi osied]owego Domu Kuhury w skład któIego wchodzą
istniejące budynki - wskalłnik wielkości po'rvierzcbni zabudo\q, \\}nosi '{3'36%.- ustala się Żwiększenie wskamika rvielkości powierzchni zabudo\\y dla projektolvanej
rozbudouy budyDku o p]atforDę dla osób niepelnospraivnych o ok' 0'2% terenu inl!e5D'cji'

szelokość ele$ acji frontovei:
- szerokość cleNacji frontowej budynku - bęz znian'

wysokość górncj łrawędzi e|ewłcji lroDtowej jej głmsu lub att}ki ('t\ysokośÓ do okapu):

- \Yysokości górnej kawędzi clewacji frontowej (do okapu) budynku bez zmian'

Geornetr;a dachu:

- dach płaski.

c. Wieikość porvierzchni bio\ogiczn\e cz;_nnej pozosta)ebez zmian, o\' 16Yo teręnu\n\ęs!i1i]
d' Ninie.jsza dęcyz.ja doł*czy inwestycji celu publicznego, o któryn mowa'!ł arl' 6 pkt ]0 usta\'-'

o goipodarce nieruchomościami _ innc cele publiczne $Ynikające z usta$/y o organiŻo$alli-

prowadzeniu dzialalności ku]ruralnej.

e' 'Wp.orvad'enie do po\rietrza gazó\r, pyłó\ oraŻ emisja hałasu nie po\lilrny powodL'i':

prźekloczenia stanrlardów j akości środowiska poza gra icami inrvest}cji'

t i'rojektorvaną iolveslycję nalcry zaprojektować Żgodnie Ż obo*'iąŻującymi Przepisami' \\ t} r'
plzepisami techniczno budo\ł'lanymi-

I

2) warunki wynikalące z ochrony śroilowiska, w tym ochrony przyrody' zdroT''ia ludzi oraz

ochrony dzi;dzict}ia kultufow€go i zabytków orAz dóbr kultury rł'spóhzesn€j'

a. Inwcsqcja nie jest rvymieniorra 'rv Rozporządzeniu Rady Ministrólr z dnia 9 listopada 2010r' (Dz'

u. z zbiol' Ni zt: po'. 1397), \\'sprawie przcds;ęwzięć nogącyclr znacząco oddziałyrr'ać na

.ror:lorł i'|o )! Z\iąlk(l / l)nl nle \Ęlnaga prleplo\\adleIlla ponępUŚa1ia s 'ol'lsic ocenl
1

c_ma'l: urnl?au01 ńo*\1ilg.]lcl (l8)]b_lI_Żdc 'lJI/1łBd6.l]+N-



II. warunki i szcze8ółowe zasady zagospoal'rowania terenu oraz j€go zabudowy \Yynikające

7 ntzeDisós odrebnych:

".i"""'rói'ou '"'1 i'^i"uJJo!łl.nellj'D/'l 720l0l'\r)4]'poz' l021Zpózll'zm')'-

"ri"'"" ' 
ó:.óz. qs i' *I""nie grunlów;olnych i le(n)ch (t] Dz'U'z2!04r'Nr]j]poz L2ó6zpózn'an')

usla$d l27'0'1'0l pla$o och-ron) .rodos'Śk_ (I'|' D/'U' / 2008r' \r l) poz' )U'Zoo'r' zm '

''i]." " 
oj roig'; 

"a*tępnieniu 
infomacji o srodo\\'isku i jego oclrlonle, udzLa]e spoleczenctwa w ochronie

s."a"i"i'r(u o.^' o o.""""h ;ddziałIł'ania na środowisko (tj' Dz'U' Z 2008r' Nl L99 poz' 1227)

ustawa z 18.07.01praworvodne (t.j Dz U z2012r' poz l15)

una$" 7 Oq.l]u. I I trrqo ge.'logr(Z.e I Eomic,'e I D7 ( z 20r lr \! 101 p-or aSll

L':'.$a l lo'oa'o'ł o ocllronie pr4nJd) llJ' DŻ' U /200ol'\r l5lpoz' l)20/poa zn')

".i"*" 
i::'ol'o: 

" 
*r'.. zab1tk6rv i opicce nad zab},tkani (Dz. U' z 2o03r' Nr l62, poz' 1568 z póar. ,xn)

uslawa z 21'03.85 o drogach publjcznych (tj' DŻ' U' z 2007r' Nr ] 9, poz' ] 15 z póa1' znl')

uśa'lva z 10.01.97 praw; cnergetyczne ( tj' Dz. U' z 2006r' Nr 89 poz' 625 Ż pózn' zil')
usiawaz 14.03.85; Panstwo;ej Inspekcji Sanitamej (tj Dz' U z 201 l r' Nr 212 poz 1263)

ustawa z 26'06.74 Kodeks Pracy (Dz' U' z 1998r' Nr 2l poŻ' 94 z póm' zm')

ustawa z27.04'01o odpadach (tj' Dz. U' 2010'' N"r l85 poz' 1243 zpózn' znl')

usrawa z 21'08'97 o go;podarce ;leruchomościami (j' Dz' U' z 20ior' Nr ] 02' poz' 651 zpćzn' zn )

ustawa z 13.09.96 o;rrz'vmaniu cz}_stości i porządku w gminach (tj' Dz' U' z20l2r' !oz' 39l)

'r"*" ' 
ol 'oo 'o r o zbió.ołym ziopatrzeniu w wodę i zbiolow}'m odpro\ładzeniu ścieków (t'j ' D z U ' z 2006l '

Nr i23 poz' 858 z póal. zr1')'

1) warunki i wT'magania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego'

a. Na kopii mapy zasadniczej w skali 1:i0oo stano\łjącej część graficzną decyzjj' $]znaczono

linianri ro/granic7ając)'mi lel en int"e.lycji
b. Wymaganii architel:roniczne dla przedmiotowego zamierzenia sąnastępujące:

Linia zabudow) :

- nie ustala się linii zabudoĘy po iewaŹ część istniejącej Żabudowy uslugo\łe.j objętej

wnioskien nic przylega bezpośrednio do drogi publicznej,

wskaźnik rvielkości powierzchni zabudow}'w Śtosunku do powierzchtri dzialki budo\\lanej:

- Żabudo['a islniejąca tcren m' innymi osicd]owego Domu Kultury w skład którego wchodzą

istniejące budynki'wskamik wielkości powierzchni zabrrdony rr1nosi 43'36%,

- ustala się zwiększenie wskamika \łielkości powięrzchni zabudowy dla projeklowanej

rozbudowy budynku o platformę dla osób niepełnospra\łnych o ok' 0'2oń terenu inwe5łc.ji'

szerokość cl€wacji frontow€jI

- szerokość ele$'acji frontowej budynku - bez zmian'

wysokość górn€j kIawędzi elewacji IrontowĆj jej gzymsu lub atłki (\Ęsokośó do okapu):

- \ł}sokości górnej ka\\ędzi cle\'\'acji frontowcj (do okapu) budynku 'bez zmian'

Gcometria dachu:

- dach płaski'
c. Wielkość porvierzchni biologicmie cąnnej pozostaje bez znian' ok' 1ó% terenu inwestycji:

d' Ninicjsza decyzja dotycł inwestycji celu pub]icmego, o którym mo$a w art' 6 pkt l0 ustawy

o go.pod*"" nieruciioniościami inne cele publiczne rł'-lnikające z usta\Y} o olganizowal]ju i

pro\Yadzeniu działalności ku1luralnej'
e' Wprowadzenie do powietrza gazów, pyłów oraz emisja halasu iie powinny porvodorłać

priekroczcnia starrdardó\\' jakości środowiska poza granicami inwestycj i'

f irojektowaną in\\'est-Ycję nalcz.y zaprojeklować zgodnic z obolriąĄącymi przepisami' w lvm
pr./episami lechniLŻno bUdo\\ Ianl mi

2) warulki *Tnikając€ z ochrony śroilowiska, w tlm ochrony przyrod]', zdroIr'ia ludzi oraz

ochTony dziealzictwa kulturowego i zabytkóB or'z dóbl kuttury rYspóhzesn€j'

a. Inwestycja nic jest rł'mieniona \'RoŻporądzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r' (Dz'

u' r ioior' Ni zt: poz. 1397)' rv sprarvie przcdsięNzięć nogąc1clr znacząco oddziaływać na

'"ś:.!93lL'łś: 
'',lśrodo}'islo -,}Y-z$iązku 

z rym nic wymaga prŻcprovadzcnia postępo\\ania w spfa\łie occn)'

?
-'_'al * -wl.IJzla'l co\pod.l rLi NicrUchomo\Ciaml i Pl.lno$ania l-r/e\lŹcnnegu
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oddzjabrwania na środowisko zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o Ltdostępnianiu
inlormacji o śrcdowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochIonie środowiska oraz o
ocenach oddzialywania na środowisko.

: Projekt decyŻ.ji uzgodniono bez zastrzeżeń w zakesie Żapobiegawczego nadzoru sanitarnego pod
\'Żg]ędem wymagań higienicznych i zdrowotnych' opinia sanitama Nr 99l20l2 z dnia
I 2.09.2012r. mak: PSSE.NNZ.420-253-1/12.

: 
^_a 

terenie inwestycji nie \łYstępuj ą urządzenia melioracji wodnych i 8runty zmeliorowanc.
: Telen objęty *'nioskiem jest wyłąozony z użytkowania rolnęgo i posiada użrytek: tereny

zabudowane inne - Bi.
. Nie ustala się warunków *Tnikających z ustawy o ochronie zab}.tkóN i opiece nad zab}.tkami

z u\\,agi na brak obsŻarów i obiektów podle8ających ocfuonie konserwatorskiej'
: u' prąpadku odkrycia w trakcie prac zienrnych prŻedmiotu, co do które8o istnieje

przypusŻczenie, iŹ jest on zab}tkiem archeologicznym naleŻy wsbrymaó roboty mogące
usż(odzjć lub zniszczyó odkryty przędmiot, odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejscejego
znalezienia oraz nienłocznie zawiadomić wojewódzki Urząd ochrony Zabytków, Delegatula
\\ l.\o\łTm Targu ul' Jana Kazimierza 22, a jeśli nie jest to możliwe Burmistfza Miasta No\ły
Ta.g.

-1) Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
] rjosręp do terenu inwestycji poprzez istniejący zjazd z miejskiej drogi publicmej ul' Józcfczaka nr

362635 K olaz dostęp pieszy z al' Kopernika nr 362643 K.'r Zaopatrzenie \Y energię elekĘcmą na warunkach określonych przez zarządcę sieci TAURoN
Dystrybucja s.A. Rejon Dystrybucji No\ły Targ'

. Zaopatrzenje w wodę _ z sieci miejskiej na dotychczasowych waruŃach'
l. odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej - na dotychczasow'vch warunkach'
3' odpro\Yaduenie wód opadowych na terenie inwesrycji do istniejącej kanalizacjj deszczowej - na

dol}chczasowych lvarrlnkach uzgodnionych z zarządca sieci' Właściciel 8runfu na terenie
inwesrycji nie może zmieniaó stanu wody na gruncie, zwłaszcza kierunlu odpły\\u wód
opadołych ze szkodą dla gruntóv sąsiednich, w tym działek drogowych.

]_' Doprrszcza się w granicach inwestycji wykorzystanię i przcbudowę istniejących prryłączy i sicci
infiastruktury technicznej.

.l) wymagania dofyczące ocbrony interesów osób trzecich.
Na1eŹy zapęwnić warunki ochrony prŻed:
a. pozbarvieniem

- dostępu do drogi publicznej'
- możli\Yości korzystania z wody, kanalizacji, ener8ii elektryomej i cieplnej oraz środków

łącaości'
b' uciązliwościami spowodowanymi przęz hałas, wibracje, zakłócenia energet}czne

i promieniowanię oraz zanięczyszcŻeniem powietrza, wody i gleby'

III. Zatączniki do d€cyzji.
część graficzna decyzji została sporządzona na ntapie zasadniczej w skali l:1000' załącznik Nr l

"tallou 
i integralną częić niniej.ząi Jecyz1r'

UZASADNIENIE

\a wniosek z dnia 12'06'2012r'' zloŻony przez Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową
przeprowadzono postępolYanie w spra\ł'ie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicme8o pole8ającej
na rozbudowie: osiedlowego Domu Kulturv o platformę dla osób niepełnosprawnych, $ No\!}nr
Targu przy Al. Kopemika' w granicach inwestycji wyŻnaczonych na części działki ewid' rlri 19462.
]' Teren okeślony we rvniosku nie jest objęty micjscow'vm planem zagospodarowania

przestrzennego, \łobec czego postępowanie przeprowadzono na zasadach i w trybic
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5.

6.

1.

8.

9
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przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2()()l r' o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.
bcl pubJicmy ustalono \ł'oparciu o art.6 usta\q Ż dnia 21 sierpnia ]997r' o gospodarce

nieruchomościamioktórym o\l'a\1ań'6pkt]ousta$}ogospodarcenieruchomościami-iltne
cele publiczne nynikające z ustawy o organiŻowaniu i pro'wadzcniu działalności klLlturalne.j'

Proj;kt decyzji o ustaleniu lokaliŻacji in*'estycji celu publicznego zgodnic z ań. 50 ust'4' ustawy

o pianowaniu i zagospodaro{aniu prŻeshzennym został sporządzony przeŻ mgr inŻ' BożeDę Figus

wpisanąna ]istę Małopolskiej okręgowej lzby Architektów (MP_1839)-

w toku postępowania dokonano analizy varunkórv i zasad zagospodarorvania lerenu oraz jego

zabudo\\y' wynikających z przepisórv odrębnych, stanu faktycme8o i prawnego'

Przeprowadzona analiza zgodnic z ań' 53 ust' 3 uslaqy o planowaniu i zagospodaro*'aniu

przestrzennym wyka7ała, żeI

- tercn inwestycjijest zabudowany oraz lrf'łączony z użytkowania rolnicŻego,

- dŻialka posiada bezpośredni dostęp poplzez istniejący zjazd z niejskiej drogi publicznęj ul'
Józęf'cŻaka nr 3ó2635 K oraz dostęp pieszy z al' Kopemika nr ]626'13 K,

_ teren inwestycji jęst Żainwęsto*'any a islniejące obiekĘ są podłączone do medió'R sieci

energetycmej nn, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczncj co iest
Nystarczającym uzbrojeniem d]a plzedmiotowej inwestycji.

zgodnie z iejsco\ł}m p]anem ogólnym zagospodarowania przcstrzennego miasla No\ły Targ
zatwierdzonym Uchwałą nr XLlV/1ól93 Rady Miasta z dnia 26 marca 1993r. (Dz' Urz' woj.
Nowos. Nr 14 z 1993r' poŻ' l37), który utracił moc na podstawie art' 67' ust' ]' usta\\Y z dnia 7

lipca 1994r' o zagospodarowaniu przestŹeinym (tekst jedn. Dz' U. z ]999r' Nr 15 poz. ]39
zpó^. zm')' teren objęty wnioskien obejrnLrje obszar:
A 82 UHruKruG usługi ogólnomiejskic skolrcentlowanc.
Zgodnie z porł) ższym zapiscm zamierŻenie zlokalizo\ł'ane jest w terenie, kóry nie był
przemaczony pod realizację inwestycji celu pLlb]icmego o maczeniu ponadlokalnym - o którym
Dowa w alt' 39 ust' ] pkt 3 i ań. 48 usta\\y z dnia 27 marca 2003r. o plano\łaniu i

Żagospodarowaniu przestrzennym (DŻ. U. z 2003r. Nr 80, poz' 717 z pó^' zm'\ - zg)ón:e 7 rn7d7.'

? Planu Zagospodarowania Przestrzcnnego wojewódŹwa Małopolskiego' sianowiącym załączrik
do Uchwab' Nr xv/] 74103 sejmiku Województlva Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003r.

Rodzaj inwestycji nie jest *ymieniony w Rozporządzeniu Rady Mjnistró\\'z dnia 9listopada
20l0I. (Dz' U. z 20l0r' Nr 2]3 poŻ' 1397), rv sprarvie prŻedsięwzięć nogącycb znacząco

oddzia\waó na środowisko w związku z Ęm nie uymaga przcpro\Yadzenia postępo\\ani3 w

sprawic oceny oddziaływania na środo\\'isko zgodnie z przepisani \łfnikającymi z usta\\Y o

udostępnianiu infomacji o śIodowisku i jego ocfuonie, udziale społeczeńst\ła \v ochronic
środowiska oraz o ocenach oddŻiaływanja Da środo\Yisko'
Zgodnie z opraco'!łaniem ekofizjografica1yn dla miasta Nowego Targu na terenie inwest-vcji' jak
Iółnicż w jego oloczeniu nie występują obszary górnicze' leren nic jest zagrożony zalewaniem
wodami powodziolvymi i osuwaniem się mas ziemnych. Telen objęly wnioskiem wlączonyjesl w
komplek c3- 

',równinny 
osadnjczy do zabudo*Y intensy\Ąiej"'

:
f
t*
t,

10' Zgodnie ze studium uwarunko\łań i kierunków Żagospodarowania pIzesbŻennego miasla NowJ
Targ (Uchwała Rady Miasta w Nowym Targu Nr XLv/503/2010 z dnia 28 czerwca 20]0r').
lnwest-vcj a położonajest w telenie:

teren nie jesi przcwidziany do oboNiązko\łego sporŻa-dzcnia planu.

przervidy'rlane przeznaczenie tclcnu; N{M tereny zabudo\\j- Dieszkaniowej wielorodŻi ncj i
jednorodzinnej $'raz z obiektami i urządzeniani towalŻyszącyui,

Ustalenia studium są wiążące prz} uchwalaniu miejscolrych p1anów 7agospodarowania
przestrzennego,

11. Projekt dccyzji o ustaleniu lokalizacji in$esrycji celu publicznego przed w)daniem zgodnie
z dyspoz}cjąań. 53 ust.4 ustany o planolvaniu i zagospodarowaniu plzesffzennym' w trybie art'

106 usta\ł_a KPA uzgodniono z:
- organem właści\\yi1 w z3kręsie telenów prz1ległych do pasa drogorvego - zarządcą dróg

miejskich, Burmistrzen Miasta No\\) Targ warunki obsługi komunikacyjnej zostal1'

Nieruchomościami i Planowani1 Przestrzcnncgo
e mall !|rNteum no$1llrq n] pokój \.2:]]' I] p'9to

r*! no\y3rr pl
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ustalone w punkcie II'3 ''warunki obsługi w zakesie inftastruktury technicznej

ikomunikacji".
12. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przed wydaniem zgodnie

z dyspozycją ań' 3 ust. 1 ustawy o Pańsfivowej tnspekcji sanitaTnej' w trybie art' 106 usta*y
KPĄ u7godniono /:

- ofganem lvłaściwym w zakręsie zapobiegawczego nadzolu sanitamego _ Państwowy
Po*'iatowy Inspektor Sanitamy lv No\łym Targu, opinia sanitarna Nr 99l20I2 z dnia
12.09.2012r. makr PSSE.NNZ.420-253-1/12

13. właściciele dzialek, na których projekowana jest inwestycja zostali zawiadomieni pisemnie

o toczącym się postępowaniu. Pozostałę strony zostab powiadomione popżez obwieszczeuie
wyvieszone na miejskich tablicach ogłoszeń oraz na stronie intemeto\Ą'ej tut. Urzędu w dniach od

22'06'201Żl. do 06'07.2012r' strony postępowania nie wniosły uwag i zastrzeżeń do planowanej

inwestlcji.

Ponieważ w treści decyzji uwzględniono warrrnki wynikające z afi' 1 ust. 2 pkt'1 i 2 ustawy

o planowaniu i zagospoda'owaniu przestrzennym jŃ równieŻ przeprowadzono szczegÓłową analizę
przepisów odrębnych oi7€czono jak w sentencji'

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokaliuacji inwesrycji celu publicznego wiąŹę

o pozwoleniu na budowę'
organ' który w}'dał decyzję o ustaleniu lokalizacji inB'estycji celu
\lgaśnięcie' jeżeli:
_ inny wnioskodalvca uzyskał pozwolenie na budo$ę;
_ dla tego terenu uchwalono pian miejscoN'v, a usfalenia są inne niż \ł'

została \\Ydana ostateczna decyŻja o pozwoleniu na budowę.

od decyzji ninicjszej przysługujc stronom pmwo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w No\łrym sączu, za pośrednictwem BurmistrŻa Miasta No\Ę Targ
lr terrninie 14 dni od dniajej doręczenia-
odrvolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraó za'zuty odnoszące się do

decyŻji' oheślać istotę i zakres ądania będącego przedmiotem odwołania oraz uskazywać dowody

uzasadniające to żądanie (ań'53 ust' ó usta$y o planowaniu i Żagospodarowaniu przestrzennym)'

organ wydający decyzję

publicznego stwierdza jej

'!i) danej decyzji, chyba ż€
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Un.wa z adblarc.1 kańercybyń
62503030 / 1

llr ewidencyiny odbiorcy: 62503030

Umowa sprŻedaży energii elektrycznei nr 1670/P/2003

'''.]nlu 05/1'!/2003 w mlejsĆowoścl NoWYTABG p-omiędzy

lloWoTARsKA sPÓŁDzlELNtA MlEszKANlowA W NoWYM TARGU

..1-,m Ja "tOdb,o'c"
.1z' Bozalia Klyi- Plezes zalządu

.'] tymuiącym s ę dowodem osobistyrn 
'

-gl inż' cecylia chochorowska _ Wicepr€zes zarządu ds' Eksploalacii

.: tymującym sje dowodem osobistym ,

.-:'zy' / k|óry' na podslawie wpisu do re]eslru sądowego i stosownie do obowązujących przepisów prawa ośwLadczają

.ała 
'innl] 

NoWoTARsKA sPoŁDzlELNiA MlEszKANlowA w NowYM TABGU

siedżba i jej ades: 34-400 NoWYTARG KoPERN|KA 12

adres dokorespońd'bńĆj|34-400 NoWY TARG KoPERN|KA 12
dla ńieisca wys'łanja lakjl

sąd Rejeslrowy KBs 168345
. nuąel le'eitaĄ o'9ą. F^'oea./].' ' da.e da]' 'ąl^ łp'"L

''m€l 
N/P 735_000_aał3 BFaloNr 000486190

nafua banku inunel kdta banłÓwego] BPH PBK s.A. o/NowY TARG. nr 72 1060 0076 0000 3300 0019 9665'

: zakładem EnergetycŻnym Kraków społka Akcyjna, ul. Daiwór 27' 30-960 Kraków - Reion Dyslrybucji Nowy
_a.g ut. Parkowa 11' będącym ]ednoslką lerenową ZEK sA' zwanynr dale] Przedsiębiorstwem EnelgelycŻnym,
':.'ezentowanym plŻezI

-gl inż. stefan skrzekut _ Dyreklol RD NowyTarg

:-/ oświadcza ze spo]ka:

zaleies|rowan a ]es1 W sądzie
z kapitalem zakładowym
)est podainlkiem vAT

Rejonowym Śródmieście w Klakowie pod
_ 102'519.600 zł
- NIP 675 00012 25i
- BEGON 350 626 576

numerenr - KRS 12216

:::la|a zawarla umowa następu]ącej treści:

01
Przedmiotem umowy jest okreś]ene podstawovqlch zasad zwlązanych z doslarczanie'n ] sprzedaŻą energi]

eleklrycznel dolokau 34-400 NOWY TARG KOPERNIKA 12 PAWILON D

: Plzedsiębiorstwo Energelyczne zobowiązuje sę do doslarczan]a energi eeklrycznej o paramelrach określonych W
obowrązujących plzepsach ina warunkach n]nieiszej umowy' a odb orca zobowązuje s!ę do odb]eran a enelgi
elektrycznej zgodnie z obo\łLązującymi przeplsam war!nkami niniejszej umosy olaz lerminowego regUlowanla
naleŹnościza tę energ ę'

] M]e]sce dostarcŻania energi] elektrycznej i gran]cę Własiroścl slfon slanoWią:
w budynkach wielolokalowych -zaciski prądowe nawyiściu od zabezpieczeń głównych W zLączu w kierunku

instalacii odbiorcy.,
Uklad pom]alowo'loŻlicŻeniowy 3 - fazowy Lrsylt]o any jes| W mLe]scu : KLATKA scHoq9WA.

{-1



lrfu)*a z ollbjalĆą kÓ

s2

] ' odbiorce za]cza się r]o qrupy pzy]aczonlo\r're] v grLrpy taryfowej c12a

2 Usiala srQ:

a] moc prŻyłaczenlowa Pp = 22 kW Wg uno\^'ry 910s/01 z dnia 05/06/2001

b] moc umow|a. P' = 22 kW' plzy praiŻie z|an onor V'n zdl)cŻ| eczenlj ]rĘed czn lołnqo W torze prądo[.

3 Zmana wiekośc mocy umownc] nastepujc na pls€mny V/nosek odb orcy \r'] grancach mocy przylącz
może być dokonana raz lv ĆiągU roku.

4 UWzg ędnienie Żm any mocy Lrmownej naslępu]e od na]b lŻsze!o okresu roz c7en ovJeqo

s3

RozlicŻenia Ża doslarczoną energią e ekiryczną będą sę odby!'aĆ na podslavr']e odczylów wskazań
pom aro!ło'loz]]czeniowych w okresach rozlczeniowych !sta onych pzez PrŻeds ęb]olst\ło Enerqetyczne, w
cen stawek oplat Żallańvch W taM e ŻEK sA'
Fakiury VAT za dostarcŻan e energ eektrycŻnej regulowane będą prŻeewem na konlo PŻedsę
Energelycznego v/ lerm n e okleś onynr !ł fakt!rze' Termin ten n e moŹe być k.ótszy n ż 10 dn] od daty dosl

Za datę speln en a \łerŻytelności prŻez odb rrĆę L]zna]e się dalę wpwu środkóW pien]ężnych |a konto
PrzedsiębioEtwa Energelycznelo ]ub datę wplaty gotóWk] do kasy PrŻeds ębiorstwa Energetycznego
odb]ofca zolro!łiąŻuje s ę pow]adam ać Przedsiębiorstlvo Energe1yczne o Żm an e W brzm eniu kont banko!
rygore'n poniesienia kosztów Żwązanych Ż my]nym i ope laĆjanr bankowym!
W przypadku nierlotżyman]a term n! płahości PrŻedsiębiorstwo Enorgelyc2ne będŻie obciąŹało odb]orce o

']siawowymi 
zgodnie z obowa?LrJącym] plzep]sanr

2

1.

3

5.

s4
1 odb orca ośWia.]Ć7a ż'A '

aJ posada lJ'łu] prawny do korzystania z okalu na podslawie:
.. .. .. .zdna

b) znane sa mu prawa obowazki określone pzaz usla!łę Pra\lo enerlctycŻne z dna ]0 kw]oll
(Dz U Nl 54 poŻ. 348 z póŹnieiszym zmianam]) oraz prŻep sy wykonawcze 1:]o nLnjejszej ustawĄ/'

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobow}ch do coLó!! rea]jŻaĆ] nin ejszoj umowy oraz zwazŹ
ce]ów markct]ngowych Przeds]ęb orslwa Ener!ctyczIego

d) WyraŻa zgodę na wystaw an o 
'aklur 

VAT za enelg]ę e ektryczną i nne uslt]gi śW adĆzone przeŻ Prze(
Enefgetyczne beŻ skladan a na nlch podp su osoby uprawnlone] do olrzymanLa faktuly'

2' Przeds ęb orstwo Enelletyczne ośw]adcza że zachowa W la]emn cy dane o odblorcy wynika]ąĆe z rea za

s5
P rzedsię blo rslwo E ne rgelycz|e n ie po nos odpow edŻlalnośĆ Ża n iedos1alczenie e n e rgli ele klrycŻne] na s kute
] dŻ ałan a Śly wyŹszej a bo wyłącŻnej!ł ny odbiorcy ]!b osoby |rzec e]
2' niezaw]nionej a\łar i !.v sieĆi e ektroenergelyczno] na czas niezbędny do je] !sunięcia oraŻ w wypadku og

doslaw e energi] elek1rycznej w zw azku Ż zagrożen em życia Żdrow]a ub m]enja
3' prawomocne!o orŻeczenia sądu albo oslalecŻnej dec!Żj organU wladzy ub adm n slraĆj rządo\łej (samorl

s6
1. Umowe spolŻąclzono na czas nieokreślony
2 Umowa może być roŻw ązana :

a) przcz Przeds ęb orstwo Energotyczne Ża L]prŻedninr jediom es ecznym pisemnym Wypow
W prŻypadku n evr'ykonywan a' llb n enależyiel]o vJykonywan a umowy przez odb]orcę a]lro Żajśc.
prŻew dŻ anych przep sami plawa albo zaistn en a pEyczyn kv/al liko$/anyclr ]ako s]ła \lzsza'

b) pŹeŻ odbiorcę za Uprzedn]m ]0dniowym okresem Wypowedzenia' pŻy cŻyn w okrese wypr:
odb orca Żobow a.zany jest WskaŻać lerm]n W którynr Żapewn Pr7edsięb orstwu Enercetycznemu
odcz',tu stanu końcowego ide'nonlaŹ ukladu pom arouro- loŻl .zen iouego oraz podaĆ adres. pod kt
v?yslać końcowąfakt!rę VAT

c) zaobopÓnymporozunen.rn'\lrielmneuŻ!odnionymmęd7yodtrlcrcąaPrŻadsięborslwemEnerg{
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ądoVa

yiąc,

Unowa z adbiorcą kanórcy]nyn
625034i4 /3

Umowa obowiązuje z dniem

01/10,2003

lnteglalną część umoWy slanowią:

1. zlecenie OTH -nr 817/99

2. wypis z KRS 168345.

r:, . ... 4,.. , .

s7

s8

z dnia 04/03/1999 .

adsię

S9
]. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają fomy pisemnej pod rygorem nleważności

z UwŻględnieniem us1ępU drugiego'

Aneksu do umowy nje sporządŻa się w plŻypadku zm]any prŻepisóW tarylowych' taryty ZEK sA oraz wymianyu'ląd',eń układu pomiatowego _ lo,'llc7e1iowegc '

Wszellle spory zwązane z realizac]ą nlnlejszej umowy rozslrŻygać będzie sąd właściwy dla siedziby BejonuDyslrybucll Nowy TaĘ'
W so'dwach nleohreślonych nlnlejs4 Jmową naią laslosowón'e prŻepisy:a) Kodeksu cywlnego.
b) Uslawy z dnia 10 kwietnia 1997r' Prawo eńergetyczne (Dz' U' nr 54 poz' 348 z późniejszyml Żmianami) wraz z

aklami wykonawczym i,
c) aklualnie obowiązującej taMy ZEK sA.

510
Umowę sporŻądŻ9no w dwóch jednobrzmiących egzemplalzach. Jeden egzemplaŻ otrŻymuie odbiorca, a drugiPżedsiębiorstwo Energetyczne.

Kolarba Żygmunl h,
czlstny podpi s ptzygatowuhceso unow

PrŻedsiębiorstwo Energetyczne :

;i;
żĄzI

,za

I!

I
I
I

^ - , .l '(pdbiorca. / BepreŻenlanci. :

' : ].i',lT: 
''i';.,i 

'PłtzEs 
ZARŻADU

:'':_'.:'ż ̂ |erow''il.sfldiielnr
. .. i'aż'Eazźia.Kryi.bte

rogl

.z'ielne podpisy odbiorĆy. /Beprc2enlan!ów.
l|b podpisy i pi*zarka

iściŹ

ńkt

nerg(

:o
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.' : A NUW9IAKSAI
.,]WYTARG
l.;:ecia 35 Gmina

Miejscowość

Jednoslka ewidencyjna

woj. małopolskie

NOWY TARG
NOWY TARG

121101_1, NOWY TARG

'3_.elaryjny: oDG K.6642.3097'201 1 obręb Nrooo1, NowyTarg

*"r,r,
-.'.Ą REJESTRoWA : G1 0543KW| Ns'lT/00037793/9

WŁAśclclELE

UdŻiał] 1x G '4INA M|AsTo NoWYTARG
siedŻ ba: 3,1-,100 NoWY TARG u] KMYWA 1

wŁADAJĄcY
tsąoffiicy wieczyści :

udŻił: 37110/363303 'sPoŁElt'4'PowszEcHNA sÓŁDZlELNlA sPoŻWVcÓW l[ł'WŁoRKANA W NoWYM TARGU
s]edŻ ba: NoWY TARo ul sKłADowA 9

Ńżal 3060rc$303 KoZloŁANDRZEJ zBlGNlEW (PAWEŁ'HELENA)
u ań: NoWY TARG u os.szUFLÓW1oE

udŻjal 3203,131163303 NoWoTARsl(Ą sPÓŁDzlELNlA MlEszl(lĄNloWA
sied'ba: 3,1_400 NoWY TARG !l Mlł(oł-A"'A KoPERN|KA 12

lnżat2760/363303 ZASADN|A-WoRWA JoLANTA DoRoTA (JAN'KATARZ/NA)
ań: 34-400 NowY TARG u|'GENERAIA sTANlstAWA MAczKA 5 m.42

Bliźsze okr€śl.nle położ.ńla
okr€3lenle konturów " Uży&ów

I kl.. qleboaarcrych

a -,+:2 KoPĘRNIKA 12 inne le.eny ŻabudoMng Bi 0 644C KW NSl T/00037799/9

b' =ał]: 121101-1'0001'19462

EĘ3ce: Rejon ślaĘstycŻny 521420;

_ nLrLeBŻV |.st 'łYpl!em 7 opisowych

. .' r.,'cligrunt'*; L'u'lv 1lo\ / wydanym

- jłi',v*Ę*ł}ll"<*j-"
.e.u;.2 ,Yfrao ;otonanls wPrsL;

'ł !( jł'l7' ńii'ry'ie']]

Ż up sl€ro8ly

lAa"€n'&"
I'od nspektof - ,

mqI Katażyna !\hresiak

, 4a l!o,J|Ó:ć'l, clyglndbm :_l

o ''ć Ół ł4-' - - ' -- '
\ .--r.oJo 5 (D>ń('.-*

.e_z*ln]a| 0'6440 ha, słownie: sześć lysięcy czterysla czterdzieści mu
:śta: 0'6466 ha' słownie: sześć lysaęcy czterysta sześcdziesiąl sześć m\2

źłki: 19462, all..usz: 7 '112,12'11 '4

! .eclfug Śtanu rejestru z dnja| 20'lł8-30' sporządził(a): mgt Kalarryna Warcsiak

Wydanie wypjsu z rejestru gruntów' budynków i lokalijest zwolnione Ż opłaty skańowej
(ań' 3 Ustawy o opłacie skańowej _ Dz.U'Ńr 225'poz.1635 z 2006r')

2



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO _

BUDOWLANY
ARCHITEKTURA

,3tE(T:

RoZBUDowA ISTNIEJĄCEGo BUDYNKU USŁUGowEGo
o PLATFoRMĘ DLA osoB NIEPEŁNoSPRAWNYCH

llRłLlZAcJA]
Nowy Targ ul. Kopernika 12

dz. ff ew. 19462

ł\\ł l s loR

NoWoTARSKA SPoŁDZ]ELN]A MIESZKANIoWA
w Nowym Targu

Nowy Targ
ul. Kopemika 12

ENKCJ{ lN!Ę l NMusrc

+ldlnL Mirosław ]!ti!i!ra
t$Ą {n 6 /oi.Ll!{db ! 1E]jN$i

frri*rlitolj e q!tui?d
MPolA/03'lź00ł

ecz. *o 2
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PROJEKT ARCIIITEKTONICZNO - BUDOTTLANY: ARCHITEKTURA

l opis tęchnicznY
I Informacia bioz
I część rysunkowa
l skrzydło wschodnie - rzul pańelu
2 skrzydło wschodnie - rzut piętm
3 skrŻydlo wschodnie - prŻekró|

ł skrzydło wschodnie - elewacia

25



OPIS TECHNICZNY

.::!!!! owe p4r.anletn' Dbtrrnr@
.:rić podnosZenia

IEATI ttAlZ!5T4rĄ

..l,ui,u.n, p.,.ł.Ę,,;{iu!,', ,oJid*iffiffi budynku usługolrego o nlontal zewnętl7n!.i
..\\ ci p]alLrnl'v .lli os(jb llicpelnosprarr nr L h rl ŚJ]n.llU\ll\ ln 'l\ h c \l.l l\i \nr Plirtb|ma Ia
,llzo\1łlta będ7ic prz} póhn]cnej clc\łac l \k]7\d]-] \\\(llńJlll(:, hLltrnku i,bslu.rLrrac llctlzie
'_'''''.'c''' k'''l'z 'k'l|'' 'l 'rr. 'r'l ( L'''leo 'r.; '' 'lz..,l' si'.'\.(' 'ł' '.,'' ''..' '.,'''ż c''lo.j|,'1| ,/_'.'! l Il .'j''l\ llIl'. ll. p'''\:"z''l r' .u'|t 'li.l' "l-." ' 'r1.,'''".,'t lć tę<lzie sanronośna konstrukcje sta]o\ł'll posado\ł iona 11ł niezal.żn]_1n 1undanlcncre Żc]betorł'vm.

.':l Żabezpieczen]a be7picoŻeńsl$a osót] przeb1'ajacych r\ cz]n '''m obickcie1ak i pozl n nl. pl.Le
'' \ $ inicn zostać M'yd7] elolr}' \! sposó b unienloŹ]ilv ia.j llcy lanl r\ sl.p osó b n ieLLpcl* aznionych '''jektol}ana inr}cstycja ma nIr celu dostoŚoryłnie orliektu rlo obo\Yiązl|jłc]ch przepisórv: j \zg|edcm dost{pności d|a osóh nicp€łnosprarvnrch

- irik Donrus]llł.ies1 (lrqdzcnienl hyclraulicznynl unloż1i.|1']ajac}1lr osoboln njepehlosplav!n}rnr do_
: ' budl'r órr' publicznych i pr}.[łtnr'ch gdŻie rl1'sokość porinoszerria nie przeiracza l2 m' UrZ.dze'. ] 7c 7os1ać Żxmo]]1o$ane 

''.l7ewną117 
lub $'ervnrrtrz buct}nku' Kallina dostosolr'ana jest do transpor_.\ niepcłft)sp.a!łnci na $ó7kI \!'Iaz 7 osobq lowallysŻźlc4 i nla \\ulliar lt)in' ]ooo x t]0l] nnrl.

':ło\\ c drzq'i prŻrstankr.'rł'e rvykonane z alunlirrium nlogą być calkrllł'icic lub częścio''r cl plzeszklone.
ilrr,l mogrl olle b}'ć rr'1posaŹonc w n]e! hJn 7n l 'lt]l' 'nlal\ LŻ le!' l !t\r iel. nla co unreza1eżnia osobc_-. ..ll!c:l sic n:r $ LiŻku in\r alid7kin od pomocy osoby tor'arz}szącc'' DonrusIlti nlc u rln lga ov,lnc1

'::'lrvui rv nadszl'biLr Grrininlaln.l $'ysokość oslahiei kond]gnircii to 2,{50 r nnt) ' .iednostk; stcrująca

' 
nrc\ iele lliclsca i nroże b}ć Lln1icsŻc7oua do ó m od s7r-bu' PodsŻ)'lrie ll'znosi t}'1ko locl nlnr il loi -, n lrsJ i XL).

s,88 m

2

l50kr
Przeszklonl' oraz panelc lykonane z blachy

j :. poŻionru posado[icnia

_l Formaarchit€ktoniczna
'.:.] 'ł ane urząd7en]e nie bedzie mialo rvpĘrł u na ibnne archjtekonjczna burlvnkl

- Dostoso$anie do krajobrazu
': _i po Zanlolrio\\aniu planfbm1'nie bcr1zie slanou'ił Zaglożeltia dla kr.!obrazu'

.: sDełnieniew}magańDodsta}vorYvch
ł ] B€7piec7eństl}ll konstr kcji:

: :JŻ.ljst\fa polarowego: obickt zaprojcktolallo l e]e cnl(j$ konslrukc]jn\'ch nlepalll],ch. nic':.r]reniaiaclch o.ricri

'.zenrl.,a uŹ\1ko\ł'ania: Żapę\łl1i()llo pże7 stoso$anle Zabc7pjcczeli i \rlaśc1rr'vch rr,y'nliaróir

.! lednjch \'arunk(j\' ltigienicŻnych ] Żdlo\'olnvch oraz ochrony śroL1o\r'rska: nic dotvcz\'
ę.l ]'l^.t./ lll.d/L nl'l

: ::1 ptzed hałasem i drganiami: pozionl hałasu pll1eklorr'anego LrrzaclŻenia w slosunłu r]L)
-:.LrnadzialkachsasiędlrichnjeprzckraczadopuszcŻxlnego!vsllcllezabudo{}'mieszkalno

':l.inośeienergii iodpoliednie'j izolac;'jności cicp1nej przcgrócl: nie dolycŻy przcdr olenl

598,80 mnpm

xxxxxxxx

xxxxxxxx

MonikaGarb
Podświetlony

MonikaGarb
Podświetlony



t.st}cji jesl nroff aż ur7ądzenia
] 5':. warunki ułtko$'e Zgodne 7 przeznacze i€m obiektu! r} szczególności }v złkr€sie
loprt.zcniżl rł' \ł'odę i cncrgię elektrYczną oraz odpowiednio do potrzeb' }Y cnorgię cieplnł i pali\r'a!
_.Z! złłożeniu c1'ckty'}vnego $ykorzystanix łch czvnnikó.}v: llie dot}cz}' przcdmiotem i wcsl}c]i
.:: :Iontaż urządzenia. kół'nie bęC17ie mial l'łpły\\ u na po\l'yżSze \ł'arunki uźykowc lrLldvnk l.

-iJ' \loź|iwość utrz}'nlania rrlaścir}Ćgo stanu technicz ego
i J ibl 7obo\ł'iąZany j est do ulrzr'tlarril ul'ządzenia rv odpowicdnitn stanie lcchnicznvn

ś'.l. \iczbędne rY runki do korztstania Ż obiektó}r ułteczności publicznei i mieszkanio\r'ego
: ldoNnict}'i'a wie|orodzinncgo pl.z€7 osobv nicpelnosprarł'ne' \r'szczególności porusztljllce się na
.,rzlach inwalidzkich:- :ł1otvana xl$'estycja nra na celu udostępnić dla osób niepełnosprarvnych porrrleszczcnra

,::]i7!)$anc na pierrvsĄłn pictrze istniejaccgo obicktu'

-<'5' \\arUnki be7pieĆZcństr'i'a i higieny pracy
::otrcz'v przcdlniotem in\estycji jest nlontaŹ urządzenia. który nic będzie miał wpły\łu na \ł'arunki
::t l stlr ieJ ąc},]rr obiekcie.

-' Ó. ochron' ludności' zgodnic z ł}'maganiami obrony c}-rr'ilnej
_ ... nieiosl obieke r z$iązanym z ochro nością palist\ł,a'

_.'_. ochrona obiektów rYpisanych do rejestru zabytkórv orAz obiektórł'obiętych ochroną

_ .. lr. . l $oi,arr) Jo r( (. 1 u ,/ab\rkov.

-: s' odpowiĆdnie usl"tuowani€ nł d7iałce budowlan€j
' : ::rla zoslała zaproiekowana Zgodnie 7 waruŃami technicznynli

_< o- PoszanowaniĆ, występuiących rY obszarze obiektu' zasadnionyth interesó$ osób tnecich' rł'
- t /ap€\t nienie doslępu do d rogi Publi(/nej

. . ' : żccie posiadaj ą bezpośredn] do stęP do drogi i mędió* ' ]iwesb'q a nic po$,oduj e przcsłan iania_ ::zczeli pob}1u stalcgo w budyrkach na dzja]kach sąsicclnich.

-. la|. \\ arunki b€zpieczeńst}vA i ochrony zdrowia osób przeby*ając"Ych na tercnie budo\ły
: .:' zapewnić w oparciu o przcpisy szczegółowc' il1strukcję BIOZ oraz na(lzór kicrownika budowy'

'r.ćŻnaczenicm 
obiektu i jego rozwiazaniami budoł'lanvmi

.l:zenie musi posiadać certytikat bezpieczeńslwa' Platlormę ależy uż}'1kować w sposób zgodny z je.j
'- j 3.7eniem oraz utrzynly.tvać w należ}'ty stanic technjc7n}ł11 i cstetYcĄryn' nie dopuszcŻaiąc do
'!..=::]rśJo pogorszenia jego wlaści[oii uł&o\łf/ch i sprawności lechniczrc]

: t Kt-AD KoNSTRUKCYJNY I RoZwlĄZANIA MATERIAŁoWE
::. Układkonstrukc'n]'
: , _iladu konstrukc'l]cqo ora7 oblicze ia konstrukcyjne za\ł'artc zos1aĘ w części konstrukcyinej'-- :a-\]\\a a in\!'estvcja nie będzic nriała rł'płyrvu na budynek istnjęjacy' Projekorvalry samonośny szyb_::]qionyŻostanjenalliezalcŹnąpb'cjetirndancntolvej.naloniaslwejścrenapię1rŻepo\\stlnle

_ .1_śŻ porr'ięks7enie istlriclacego otlvoru okjcnnego'

Rozwiazanin mat€riałowe
::,1. FundameDty:
' _''.:nenl pod szyb platformy \!' formię plyy żclbelowej z bętonu B-25 olaz stali A]IIN BsoosP i stos': : .osrdo\l ić na rodŻimyln. nienaruszonyn grllncie, na uprzednio w\łonanej lvarstrvie churlcgo
_ 

'' .] j]rubości okoio 100 cm' \łhrstwę chudego betonu \ł]'konać na]eży nat}'chmiast po wykonaniu
..::LL'abynicdopuścićdoroanoczcniadnarv}topuprzcŻwodygrunlowc'Dokładnągłqbokośći



'. 
tf'::: :i:t:r": : I' \ Ń 1r Zll)eana 

^ 
C o! mo/ll \ ( 

'.t l Ub\txl ię! i. i zas)prulia. PItcc lr]kon}rvać zgr rric z przcprsam ńlip.'

:':.2. IzoIaĆja przeci$'rYiIgociorva po7ioma
: ,licla przccilvwi1gocio*,a rr,r'konana z drvóc1r littrst!\ papy as1allou ci na ]cDik1l'

:':.3' El€menĘ konstrukc}jne sz}'bu:
: |) cnt\' koltstnLkc' nc sanronośnc]ro s7\'bu plattirnI}' $$onane Ż ploti]i .l]umiDio$,vch'

: ': '.ł' Platforma:
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:]e dotycŻy przedmiotem inwestycji jest montaż vrządzęr\|a
łl- odnadv Śtal€
:i. dotyczy przedmiotem inwestyc.ji jest monlażLlfządzenia

ł3. Emisja balasu. wibra(ji i plqlljrliołs!]is
\'ć dolyczy urządŻenie charakęryzuje się bardzo-cichą pracą' która nie będzie przekraczała
i7rrszczalnego poziomu w strefie zabudowy mieszka]no - usługowęj ;

łl wDł}'w budynku tra istni€jący drzewoŚtan. Dowierzchni€ zi€mi. wodY DoY]ięEqbldowe
a cdowe
\ś $1stępu.je nęgat}.\łTle oddział}'wanie.

5. s ARUN'|<J ocHRoNY PRZEctwPożARo\ł EJ
hti.ktowan' inw€stycja nie będzi€ miala wDł}Yu na warunki ochronv DrzeciwDożBlowcj
_jąceqo obiehu i w żad€n sDośób ich ni€ pggols4'Da!ęlo!żlzcqdlroszą się $.vlacznie do
trrEy. któr:a ma być zamontowana
at-l. Dan€ DodŚtaBose:
-:olśk niski (wysokość 6,98m) 

' 
jednokondygnacyjny' wolno stojący

- Eżęrura (bnrtto) 24m3 poniżej 1000m3

!I: Kat€gońa zagroż€nia ludzi:
- tś dotyczy'

!L1 KlaŚa odDollqśeiDqźąIqwej bud}Tku or:az odDornośó ogniowa i stoDień rozDlzc!]tlzę4i4nia
d. Cl€mentów budowlanych:
-.ęr&ie z paragrafem 213 Warunków Technicznych (RozporŻądzęnie Ministra Infrastrukury z dnia 12
b-aia 2002 Dz'U.Nr 75, poŻ.ó90 z pómiejsz)mi zmianami) plojektowany obiekl nie musi posiaalać
b{. lrdpomości ogniowej wcdług paragafu 212 wT. w związku Ż powyższym spełnia tylko w}Ąnagania
Lał 'E'' odpomości pożarowej, ajego elementy spełniają warunki NRo tan.

E ,i1.}czy - przedmiotem inwestycji jest montaż uządzenia' Projekowana inwestycja ma na celu
EślPnić dla osób niepełnosprawnych pomieszczenia zlokalizowane na pierwszym pięlrŻe istniejąccgo

-.iru-
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INFORMACJABTOZ

r, I{FORMA(].IA DOTYc-T,A.CA RF,7,P
Ll Zakres robót dla cłł€go zamierz€nia budowlanego oraz koleiność realizacji

'EczĘólnych 
obiektów

|.-{ość inwestycji pn: rozbudowa istniejącego budynku usługowego o montaż zewnętrznej
i.rrtbrmy dla osób nięełnosprawnych polega na wykonaniu następujących robót:
- rltonanie pł}1y dennej pod platfomę;
- rlłonanie otworu wejściowego na picrwsŻ)łn piętże powiększęnię otworu okiennego;
' 1rnlaż szybu samonośncgo plallormy

LL wykaz iŚtni€jącvch obiektów budowlanych:
Jaalka prŻeznaczona pod inwestycjęjest zagospodarowana w następu.jący sposób:
- oł'ieky kubatuow€:

Budyn€k usługowy - obiekt zajmuje centralną część działki. Jest to obiek zrómicowany pod
.zsledem formy, częściowo o dwóch kondy8nacjach, częściowo ojednej kondygnac.ji' częściowo
r..Ęrwnlczony. przekryty dechemi pIdskimi pogrEżon}Ąni'
]61ek wposażonyjeslw itNtalację wodociągową, energii elekrycznej, kanalizacji sanitamej,
:Ęłowniczą - BUDYNEK BĘDĄCY PRZtsDMIoTEM INwEsTcYJI
- Lórojenię terenu:
}z:alka uzblo.jona' znajdują się na niej następujące sieci uzbrojenia:

l- ishicjący przyłącz wodociągowy z wodociągu miejskiego'
2_ islniejący przyłącz kanalizacji sanitamej do sieci kanalizacji miejskiej;
3- istniejący przyłącz energetyczly kablowy
4- istniejący przyłącz ciepłowńcŻy do cicpłowni miejsk€j
5- istni€jący przyłącz do kanalizacji dcszczowej

'fjlekt istniejący podłączony j est do sieci uzbrojeńa ZewnętrŻncgo.

ll f,lementv zagoŚDodarowania terenu. któr€ moga stwarzać zaqroźenie b€zDieczeństwa i
łowia |udzi
ęlĆł zwlócić uwagę na następujące elementy zagospodarowania terenu:

_ instalacje prowadzone po ścianach budyŃu (w trakcie robót montażowych należy zachować
f,ś'ożność - by ich nie uszkodzić)

'ruch pojazdów dostawczych i piesrych (należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie)'
zźsospodarowani€ telenu budowy naleł wykonać prz€d rozpoczęcięm robót budowlanych' co najnniej

_ 
"Elodzęnia teręnu i wyznaczeDia strefniebezpiecznych;

1'konania dróg, wyjść i przejść d)a pieszych;
' joprowadz€nia energii e]ekrycmej omz wody, zwanych dalej ''mediami" oraz odpro$'adzania lub
l}lizacji ścieków;

- lrądzenia pomieszczeń higienicŻno - sanitamych i socjalnych;
_ zpewnienia łączności telefonicznej;
_ _rŻąd7enia skledowisk maleńalo\ł i w}Tobó\ł '

Ieren budowy lub robót nalcŹy ogrcdzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom
!.!poważnion}łn' Jeżeli ogloduenie terenu budowy lub robót niejest możliwe, należy oznakować

Jlaice terenu za pomocą tablic oshzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. ogrodzęnie
'dtDu budowy wykonać w taki sposób' aby nie s1warzało zagrożenia dla ludzi. wysokość ogodzenia
FĘ'irtna w}Ąlosić co najmniej l'5 m.

.1.t



l'4. Przewid}'\ ane zagrożenia występqi4!ępqllsząŚ r€alizacii robót budowlanych. Śkala i
rodzaj zaglq!Łeń oraz mieisce i czaŚ ich wastęDowenia
Podczas realizacji inwestycji mogą powstać następujące zagożenia:
większość prac prowadzona będzie na rńrysokości z równoczesnym wspinani€m się po drabinach i
nrsŹowaniach - zap€wnić waruŃi bezpieczeństwa i organizacji pmcy dla takiego rodzaj u prac'
Budowa rusŹowania - wynaga właściwego dobolu rusŹowania, sposobu zakotwienia do tlwałych
elementów konstrukcji budynku, posadowienia rra stabiln}'n podłozu .
Rusztowania stosowane w pmcach muszą być alestowane
slemplowanie (podparcie sfupów na okes kotwienia) wykonać w oparciu o odpowiednie pod względem
mśności podłoża - posadowienie stempli.

osadzenie ewentualnych wielkowymiarowych elemmtów, transport mat. budowlanych'
liownic pł},ty walstwowe - wykorrać pod nadzorem kierownika budowy.

Pmce spawalnicze prowadzić pżez uprawniohego spawacza, z bezpię.zyć z!ącza
ge*arki z zasilaniem, naleŹyty stan i spmwność sprzętu. w strefie spawania , montaŹu nie
po$'inny pozostawać osoby poslrorne oraz inni pmcownicy nie pżFależni do wykon}.rvanej
g}.rmości lub ]vykonujący irure prace na budowie.

wykon}nvanie robót, montażowych , dekarskich i innych zwiąŻanych z inwestycj ą prowadzió z
ńezpiecŻenięm termu i pomieszczeń bud}nku przed oddział1waniem spadających eleme;tów'

'fzędzi - daszkami, siatkami - efeków uboczrrych spawania, malowania z zachowaniem
hąieczeństwa osób trzecich przeb;wających w budynku
_ PodcŻas wykonywania robót montażowo - dekarskich
- roboty prowadzone w pobliżu instalacji elekrycznych _ wykonanie robót przy Ułciu sprzętu
chanic2nego w pobliżu linii enelgetycmej oraz wykonanie nowego przyłącza energetycaego'

Przy wykonylvaniu prac w strefle ewentualnego oddział}'wania inrrej czynności zabezpieczyć te
!-jsca daszkami ocbronn}łni' przegodami, foliami, badenmi stosownie do niebezpieczeństwa i
E&aju oddział}vania.

' _ Przed przystrulieniem do pmc odłączyć pozostające w strefie pracy media _ szczegó]nie instaiacji
ddfycznej, teletechnicmej.

W pr44adku pracy w okesie opadów atmosferyc znych zabęzpieczyć miejsca pmcy przedlPJk'Ęi, pośIizgnięciami powstał}łni w w),riku takiego stanu zabezpieczyć kondygnacje użlkowe
tEtd zalaniem , zniszcz€niem '

Montaż urządzeń dachowych wykonać
t_słości z Żabe7pieczmiem pr7ed upadkjem
tĘth stref uą,tkowania osób w bud}łrku.

zasad bezpieczęństwa w pracach dekarskich i na
opadnięciem elemenlów na leren dŻialLi. ciągów

wg
lub

stfefy gronradzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oz1akować.
oł.dy naleł usuwaó w sposób ograniczający ich rozfzut i pylenie'

sŹuczne źódła światła ni€ mogą powodować w szczególności: wydłużonych cieni; olśńenia
dł miany barwy maków łub zakłócat odbioru i posEzegania sygnałów oraz znaków stoso]^7anych! Ęofcie; zjawisk stroboskopowych'

Drogi ewakuacine oraz występujące na nich drzwi i blamy oznakowuje się makami
Li;_-eństwa' W bezpośrednim sąsiedawie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się fuftki,

Eleży oznakor'ać w sposób widocŻny. Drz\,vi i bramy zamykane i otwięmne automatvcznie
otwierać się bez stwarzania ryzyka urazu oraz posiadać dodatkowe m€chanizmy do ręcrarcgo

na \4.padęk przenłry w dop|wie energii elekrycznej.
i łomunikacyjne powirmy byó zabezpleczone pźed spadającymi przedmiotami' Drogi

ine i ewakuacyjne powinny mieć:
i t'rtabilizowane podłoże;
wytrŻ}anałą i stabi]ną konstnrkcję nośną'

Przed wejściem do bud}arku i do poszfzególnych pomieszczeń, należy umieścić tab]ice
Fwcze o placy z matęriałem łatwo zapa]nym i zakazujące palenia t}.toniu. Roboty' o kórych
polł inny być wykon}'wane pod naalzorem techniczn}łn' Palenię t}toniu oraz zbliżnie się osób do

łódeł ognia w ubraniach loboczych nasyconych parami rozpuszczalników jest

j2



stanowjska pracy o niestał}łn charakerze nalęży poddawać sprawdzęniu pod względ€m ich
;rabilności' zamocowań oraz zabezpieczęń przed upadkiem osób i przedmiotów. spmwdzenia należy
Jokonać po każdej zmianie us}tuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dhźej niż 7 dni' a dla
.tanowisk us}tuowanych na zewnątrz bud},rrku - po siln}m wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.

we wszystkich pmcach stosować się do w}łnogów bhp oraz organizacji robót na palcu budowy,
6 poszczególnych cz}.nrrościach i opemcjach , do po)eceń kierownika budowy oraz stosowaó atestowane
abezpieczenia, sprzęt i rusŹowania.

Rusztowania i liny zabezpieczające montować z potwierdzeniem sprawności, właściwego
.lsocowania , statyki ułożenia, kable elekryczne zabezpi€czone pŹed przecięciem, zmiażdżeniem ,

obciążnie wcześniej wykonanych elementów dokony1vać dopiero po uzyskaniu ich
r_rtrzymałości.

wszystkie prace muszą być wykonane przez uprarłnione osoby, pracowników posiadających
.Łiiwe przygotowanie do zawodu i uprawnienia oraz pod dozorem poszczególnych kierowników i
lrga&istów fobót.

llL lnformacie o *ydzie|eniu i oznakowaniu miejsca Drowadzenia robót budowlanvch.
i-r'oi€ do rodzaju zaqrożenia:

Rusztowania muszą posiadać balustmdy na wszystkjch poziomach 
' 
właściwie zamontowane,

ldi przeciw upadkowe elemmtów, tercn pracy maszyn na działce oraz ruchu elementów ogrodŻić
lE mi ocbronn}.rni w kolomch biało _ czerwonym lub staĘmi barierami.

Miejsca wykon}'wanych robót w}posażyó w oznakowanie - zabezpieczenia elementów
Ę'lowania' montażu , spawania itp. przy ścianach lablicami: uwaga - praca na góŻę' roboty
*Tieczne 

' 
nie ma przejścia' plz€jście druga stroną'

stlefę niebezpieczną stanowiska pmcy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp

iŻ+.mi ochr.onnymi.jbd niebezpieczną w kórej istnieję zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodŻić
tuadami-
s niebezpieczna, w sw1łl na.jmniejszpn wymiarze liniowym liczon}Ąn od płaszczyzny obieku
bf|anego, nie może wynosić mnięj niż 1/10 wysokości, z kórej mogą spadać przedmioty,lecz nie

-- trź 6 m' w zwartęj zabudowie miejskej stret'a niebezpieczna możę być anniejszona pod
diem zastosowania innych rcZwiązań technicznych lub organizacyjnycb' zabezpieczających przea
!triem przędmiotów.

Daszki ocbronne powinny majdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad tercnem w
ĘP<łm miejscu i być nachylone pod kątem 45o w ki€runku źódła za$ożenia. Pokrycie daszków

lEiEo być szczelne i odpome na przebicie pŹez spadające przedmioty. w miejscach przejść i

-Ęlzdów szerokość daszka ochronnęgo wynosi co najrmiej o 0,5 m więcej z każdęj strony niż
_*^ść prŻejścia lub przejazdu'

Ęrrłrie daszków ockonnych jako rusŹowań lub miej sc składowania narŻędzi' sprŻętu, mateńałów

tE d.onione.

Przed pżystą)ieniem do realizacji rcbót Szczególnie niebezpiecznych nalęży pIzęprcwadzić
pracowników w oparciu o przepisy bezpiecŻcństwa i higieny pncy przy wykon)rłaniu robót

h. Instnrl1ażu powinimudzielić kierownik budowyjako odpowiedzialny za bęzpieczeństwo
Hosie.

: omówić szczegółowo zakes lobót olaz wszystkie mogące wystąpić zagożmia podczas ich
r1Ęr'aaia z uwzględnięniem postępowania pracowników na w}pad€k zaistnienia zagrożenia oraz

stosowania przez pmcowników śIodków ochrony ind1'widualnej. Naleł ustalió zasady

bśre&riego nadŻoru nad pmcami sŻczególnie nicbezpieczn}łni przez wyznaczone do tego celu

.,,



odpowiedzialne osoby.
\\'szyscy pracownicy muszą posiadać kwalifikacjedo pmcy w budownictwie i poszczególnych prac, nie
c olno kierować pmcowników nię posiadających umi€jętności i przygotowania do prac im obcych-
Kierownik , brygadzista ,rrajster powinien przed przystą]ieniem do wykon}'vrania czynności Iub pmcy
Żtspołowej - okeślić zasadyjej wykon},wania , okreśIić pracownikowi zakes pracy, sprawdzić jego
r-Ż-vgotowanie do niej, kofiecme odzież , zabęzpięczenia i środki ochronne oraz oheślió ewentualne
aebe4)ieczęństwo w jej wykon}Ąvaniu 't przypadku w1padków stosowanie zasad pielwszej pomocy , powiadomienie strał' pogotowia
:aunkowego' w pr4.padku zagrożęnia - usunięcje osób z placu budowy, sygnalizowanie

'€bezpięczeństwa 
w sposób dźwiękowy, głosowy' zabęzpieczenie terenu sąsiedniego i osób

aajdujących się w bliskim sąsiedŹwie placu budowy, ęliminacja rozszerŻania się streIy zaglożenia
trzez stosowanie ochron, barier ,itp.l pr'acach stosować środki ocbrony osobistej: buty' rękav}ice' fartuchy, kaski, okulary, nausmiki
Fzeciwdźwiękowe' pasy, nakolanniki (właściwe ubranie przylegające odpowiednio do ciała),
ńezpieczenia dla sprzęfu posiadające oshe krawędzie (siekiery), stosowanie osłon na urządzeniach

Ęr.dy bezpośredniego nadzoru nad placami szczególńe niebezpieczn1łrri pżez wyznaczone w t}im celu
uoĘ. obowiązki nadzoru muszą być prowadzone przez upmwnionego kierownika budowy i
ńaow}1vane w dziennilu budowy, do nadzorowania pmc muszą być prŻydzieleni majster 

'
Ęladzista-
\. lć'enie budowy nie będą przęchowy\,vane materiały niebezpieczne, materiały budowlane należy
irEbow}vać w miejscach zadaszonych np. w pomieszczeniach gospodarczym inwestora lud
lrsowej wiacie
J F!?adku €wentua]nego prŻechowywania w magaz}.nach substancji i preparatów niebęzpiecznych
d.ł'iDformację o tym zamieścić na tablicach ostrŻegawczych' umieszczonych w widocznych
j-*B:h' Towary te na lerenie budowy przechowuje się i uż)tkuje zgodnie z instrukcjami producenta'
G''cje i preparaty ńeb€zpieczne pżechowrvać i przefij,eszczać na termie budowy w
qńTaniach producenta'

Lr. Środki t€chniczne i organizacyjne zaDoblcgąiąrcdqb€zp!9eze!4s]Eryo iłąiąlYlEr
*qŃ'enił robót w Śtr€fach szcz€gólnego zagrożenia zdrowia |ub w ich sąsi€dztwi€. w tvm

Dgące stwarzać zaglożenie bezpieczeństwa i zdrovr'ia ludui podczas rcalizacji proj€klowanej

łEji naleł Fowadzić z zastosowaniem środków tęcbnicznych i organizacinych zgodnie z:
iemMinl\lratJospodarkizdnial7wrześnialogqrwsprawiebezpieclęńslwaihjgi€n}'

Fy ufŻądzeniach i instalacjach €nergetycznych
i€m Ministra hacy i Polityki socjalnej z dnia 1 4 marca 2000 r w sprawie
pracy prry lęcmych pracach transpońowych'

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeńslwa i higieny
Fł'nŚ eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych' budowlanych i

em Ministm Gospodarki z dnia 30 paźdŻiemika 2002 I w sprawie minimalnych
i dotyczących bezpiecŻeństwa i higieny pracy w Żakesie użlkowania maszyn przęz

it ' podcŻas pracy
iem Minislra Cospodarkj Ż dnja 6 lulego 200] r \ł sprawie bezpiec7eńslwa i higien)

Erykonnvania robót budowlanych
F dotycącej bezpi€cŻeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdlowia

ie Ministra lnflastruktury z dĄia 23 czer\h,ca Ż003 r' Dz'u' ff 120, poz' 1126)

l LóEk lalezy w}posażyć w tablicę budowy, ogrcdŻenie nietrwałe, drogi komunikacjj utwaldzić

5ą

l*cr prjazdów ,oznakować kierunti ewakuacJ l



- wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne należy wykon}.wać przy zapewnieniu intens}'wnej wentylacji pomieszcŻeń'
uwzględniającej wlaściwości fizykochemiczne rrateriałów. w cŻasie w'?alaoia farb olejnych na
elementach budowlanych w pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią węntylację'
w pomiesŻcŻeniach, w kórych są plowadzone roboty malarskie rcŹworami wodnymi, należy wyłączyć
instalację elekryczną i stosować zasilani€ nie mogące powodować zagrożenia pomżeniem prądem
elekrycznym. .

.'eżeli potŻeba ocbrony zdrowia osób w}'rnaga zastosowania systęmu wentylacinego, syst€m ten
powinien być Wucharrriany automatycznie lub włączany przez osoby przed wejściem w str€fę' w kóręj
atmosfęra może zawiemć substancję wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe'
strefę niebe4)ieczną stanowiska pracy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom
postronn}'m. PrŻejścia, przejazdy i stanowiska pracy w s|refie ni€bezpieczną zabezpięczyć daszk^mi
akonn1łrri.
sEefę niebezpieczną w kórej istnieje zagoŹenie spadania Ż wysokości przedmiotów' ogrodzió
blustradami,
l' prz'padku prostowania stali metodą wyciągania _ slanowiska pmcy, miejsca zamocowania prętów

az tmsę z obu stron toru wyciągowego należy z^bezpieczyć ogrodzęniem zabezpi€czającym
F.cowników.
s.de stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinrry być zabezpieczone przed
&iałaniem czynników atmosferycŻnych.
s owisko spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwyn
&iałaniem światła na wzrok'
\e dachach w pracaoh dękarskich, kórych wlrzynalość nie zapewnia bezpiecmego przebylvania na
lń osób, należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabeŻpieczające'
Lóoly montźowe konstrukcji stalowych i pr€fabrykowanych elementów wielkow}łnialowych mogą
Ęć *ykonywane, na podstawie projektu montaż! orazplanubioz, przez pracowników zapomanych z
Eukcją organizacji montażu oraŻ rodzajem uż}'wanych firaszyn i innych urządzeń tecbnicznych.
r @sie montażu oraz demontażu deskowań naleł zapęwnić środki zabe:Żp:rcczające przed'
_li*'ością zawalenia się konstrukcji uszt}.wniających i rozpierających' osoby plzeblvające na

-riskach 
placy, majdujące się na wysokości co najmniej l m od poziomu podłogi lub ziemi,

1-imy być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości, otwory w stropach, na których prowadzone są

-.4'tub do których możliwy jest dostęp tudzi' na1eĄ zabezpieczyć pned możliwością wpadnięcia lub
q!&ić balustradą otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego' stropach lub inne' kórych

krawędź znajduje się poniżej 1,l m od poziomu stropu lub pomostu, powinrry być zabezpieczone

a, us}łuowane be4)ośrednio przy dlogach' ulicach oraz w miejscach przejazdów i prŻejść dla
powinny posiadać daszki ochmnne i osłonę z siatek ochrorurych.

i innvch
muszą pozostawać na pa]cu budowy w boksie kierownika budowy lub inn}łn pomi€sŻcŻ€nru
w na działce inwestora przemaczon)Ąn do tego celu zabezpiecŻonym przez włanuniem '

. pozarem.

zagosPodarowanie t€rćnu budowy
terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych' co najfuriej w

terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznycb;
dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
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'doprowadzenia eneĘii elekrycmej omz wody, zrvanych dalej ''mediami''' oraz odprowadzania lub
ut}li7acji ścieków:

_ urądzenia pomieszczeń higieniczno _sanitamych i socjalnych;
_zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucmego;
'zapewnienia właściwej węntylacji;
'zapewnienia łączności telefonicmej;
- uządŻenia skladowl.l malerialów l u yłobów.
'Teren budowy lub robót naleł ogodzić albo w inny sposób uniemoŹliwić wejście osobom
nreupoważnion}łn.

_Jeżeli ogrcdzeńe telenu budowy lub robót nie jest możliwe, naleł oznakować gmnice terenu za
pomocą tablic ostrŻegawcŻych' a w razie potrŻeby zapewnić stały nadzór.

ogodzenie telenu budowy wykonuje się w taki sposób' aby nię stwarzało zagrożerria dla ludzi.
wysokość ogrodzenia powifuIa wynosić co najrmiej 1,5 m'

ola pojazdów uĄwanych w trakcie wykon}.łania robót budowlanych wy znacza się miejsca postojowe
na terenie budo\ły.

_szerokość drogi prŻeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna w},nosić co najmniej
0.75 m' a dwukierunkowęgo - l 

'2 
m.

łochylnie' po których dokonuje się Ęcznego prŻenoszenia cięzalów, nie powinny mieć spadków
ftększych niż l0%.

_Ezejścia i strery niebezpiecme oświetla się i oznakowuje z1akami ostrŻegawczymi lub znakami
ŻLaĄ'

-l_\jścia z lMgazynów oftz pfzejścia pomiędzy bud1.ntami wychodzące na drogi zabezpiecza się
F.ęczami ochrom}łni umieszczon}łni na wysokości 1'l m lub w ifuly sposób, w szczególności
bbiryntami.

&cd skr4żowanięm dróg z napowietrzn)łni liniami ęlekroenergetycznymi, w odległosct nie nrni€jszej
iż 15 r\ ustar'ia się omakowane bramki, oświętlone w warun}ach ognniczonej widocznośoi,
.}znaczające dopuszczalne gabar}ły przejeżdżających pojazdów'

-Hę niebezpieczną ogradza się i oznałowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym'
'łirljścia, pne1azdy i stanowiska pmcy w strefie ńebezpiecznej zabezp|ecza się daszkami
łttonnymi'

-ł,dę niebezpiecŻną w llórej. istnieje zagrożeni€ spadańa Ż wysokości przedmiotów, ogradza się
fuadami

s niebezpieczna w swym najrnniejszym w},rniarze liniowym liczoryrn od płaszcz}zny obiektu
ETlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z kóIej mogą spadać pfzedmioty, lecz nie

-' 
nź 6 m. w zwaltej zabudowie miejskiej srefa niebezpieczna' może być zmniejszona pod

Ekiem zastosowania innych rozwiązań t€chnicznych lub olganizacyjnych' zabezpieczających przed

|ńiem przedmiotów'
i ocbronne powinny najdować się na wysokości nie rrmiejsŻej niż 2,4 m nad terenem w

-Fn1łn miejscu i być nachylone pod Ętem 45o w kierunlar zródła zagożenia. Pokrycie daszków
1rm być szczelne i odpome na przebicie przez spadającę przedmioty.

-Ciscach prŻejść i przejaŻdów szelokość dasŻka ocfuomego w},nosi co najmniej o 0,5 m więcej z

narzędzi, sprzętu,
Gidów jesl zabronione.

toie budowy w1zrracza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania rrrateliałów i w}Tobów.

lz1padl:u przechow}'wania w magaz}nach substancji i prepamtów niebezpiecznych nale;ry
_Eję o t)łn zamieścić na tablicach osfrz€gawczych' umieszcŻonych w widocznych miejscach.
k}'te na terenie budowy przechowuję się i uż}łkuje zgodnie z imtrukcjami producenta'
b.je i prepamty niebezpieczne plzechowuje się i pż€mieszcza na tercnie budowy w

producenta.

1rezrzeniach magazyno\łYch umięszcza się tablice określa jące dopuszczaln€ obciążenie regałów
a takŹę dopuszczalnę obciążenie powierzcbni stropu'

materiałów, w}aobów i urŻądŻeń technicmych wykonuje się w sposób wyklucŻaj ący
iurządzeń.

ECj strony niż szelokość przejścia lub przejazdu-

Ęrai€ daszków ocbronnych jako rusŻtowań lub miejsc składowania

w}.łrócenia' zsunięcia' rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów
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'\laleriały składuię się w miejscu wyrównan}łn do poziomu'
_\lateriały drcbnicowe układa się w stosy o wysoLości nie większej ńż 2 m, dostosowane do rodzaju i
r'a1rzymałości tych materiałów'

_srosy rnateriałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nięrzekacĄącej 10

łtąv składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
j_75 m - od ogrodzenia lub zabudowań; - 5 m - od stałego stanowiska pracy.

opieranie slładowanych lTlateńałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrŻnych
Jeltroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego,

zabronione.
l clrodzenie i schodŻenie ze stosu u1worzonęgo ze składowanych mateńałów lub w}'robów jest

lfoF$zczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni'
lodcz:s mechanicznego załadunku lub rozładunLu mat€ńalów lub wyrobów, prŻemi€szczanie ich
rd lud:łni lub kabiną w L1óIej znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas \łYkonywania tych

iz!!'ości loerowca jest obowiązany opuścić kabinę'
Wsrunki socjalne i higieniczne

_Ńr terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzieŻ roboczą i ochlonną
n1walni' jadalni, suszami i ustępów.

_\e terorie budowy, na kórej roboty budowlan€ wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania się

--Yl_nia 
w jedn}łn pomięszczeńu szatni i jaalalni.

-safti na odzież osób wykonujących roboly na terenie budowy powinny być dwudzielne,

4śsTiające moŹIiwość przechowyrvania oddzielnie odzieŻy rcboczej i własnej.

łtlglszczalne jesl koŹystanie z istni€jących na termie budowy pomięszczęń i lrządzeń higieniczno
--ilamych inwęstora' jeż€li przewiduje to zawarta rrmowa.

-lbF.rszcza się stosowanje ławek w pomieszczeniach higi€nicŻno -sanitamych j ako miej sc

-6d4ych, jeżeli są one tlwale prz}łwieldzone do podłoża.
_Łtti wymaga tego bezpieczeńst\ł'o lub ochrona zdlowia osób wykonujących roboty budowlane,

-o gdy wynika to z Iodzaju wykonywanych robót, należy zapewnió osobom \łrykonując}łn takie
ńot-v pomieszczenia do odpocz}'nku lub pomieszczenia mieszkalne.

&i<sźczenia w)posaza się w odpowiednią do liczby zatrudnionych osób liczbę stołów i lozeseł z

+ciami-
e'".'_. pomieszczęnia mieszkalne powirmy posiadać wystarczając€ w)posaźenie sanitame'

*lDlę, pomieszczenie do odpocz}'nLu, łózka' szalki kuchenne, stoly i krzesła z oparciami' stosownie

Ó ticzby osób'
J urych prąTadkach zapewnia się inne miej sca, wykorzystylvane podczas przerw w pracy.

U {bwach dotyczących warunków higienicmo -sanitamych, nieuregulowanych w niniejszym
_iale' stosuje się ogólne prŻepisy bezpieczeństwa i higi€ny pmcy

Instalacje i urządzenia elektroenergeJyczn€
.blacje rozdziafu energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane
@ urzym}Ąvane i użł'tkowane w taki sposób, aby ni€ stanowiły zagożenia pożarowego lub
!_tb.rchow€go, a talże cbroniły w dostateczn}m stopniu pracowników przed porżeniem pĘdem
d.łB.}cm}Ąn.

_}idd' konstlŃcję i wybór materiałów oraŻ urŻądzeń ocbronnych w instalacji, nal€ł dostosowaó do
qF_ rodzaju i mocy rozdzielanej eneĘii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu L:walifikacji osób

-ią{_vch dostęp do instalacji'
lńoł' związanę z podlączanięm, spnwdzaniem' konserwacją i naprawą instalacji i rrrŻądzeń

łidoryrznych mogą być wykony'wane wyłączrie prŻez osoby posiadające odpowiedni€ upnwnięnia'
Ej€Ś dopuszczalne s}tuowanie stanowisk pracy' składowisk wyT obów i materiałów lub masz}ł1 i

linii
jest

ą{zeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrzn}łni liniami elektro€nergetyczn}łni lub w

d.głości liczonej w poziomie od skajnych przewodów, nrniejszej niż:

! a - dla Unii o napięciu mamionow}.rn nieprzekraczającym l kv;
J.zasi€ wykony1vania lobót budowlanych z zastosowaniem żuńwi lub urządzeń załadowczo -
r_rŁdowczych zachowuje się odległości mieŹone do najdalej wysuniętego punku urządzenia wraz z
&*iem.
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_Przy wykon}nvaniu robót budowlanych przy użyciu masz}łt lub innych uządzeń technicznych,
bezpośrednio pod linią wysoki€go napięcia, nalęry uŻgodnić bezpiecme warunki pracy zjej
uż}'tkownikiem.

'Żurawie samojezdne' koparki i inne urządzeńa ruchome, łlóIe mogą zbliżyć się na niebezpieczną
odleglość do napowi€bmych lub kablowych linii elektroenergetycmych, powinny być w}posazone w
sygnalizatory napięcia'

'Rozdzielnice budowlane pądu elektrycznego znajdu.jące się na terenie budowy zabezpi€cza się przed
dostępem nieupoważnionych osob'

'Rozdzielnice powinrry być us}'tuowane w odległości nie większej niż 50 m od odbiomików eneĘii.
_Połączmia przewodów elekrycznych z rrrządzariami mechanicznymi wykonuję się w sposób
zapemiający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takje urządzenia'

'Przewody zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicmymi.
ołiesowa kontrola stanu stacjonamych urządzeń elekrycznych pod względem bezpiecŻeństwa odby1va
.ię co najmniej jeden raz w miesiącu' natomiast kontrola stanu i opomości izolacji tych urządz€ń, co
oajmniej dwa razy w roku, a ponadto.

'rzed 
Wuchomieniem urządzmia po dokonaniu zmian i napmw części elektrycznych i

nEchanicznych;
FŻed uruchomieniem rtrŻądzen1^' jeżeli vządzenie było niecz;łrne przez ponad miesiąc;
!T7ed uruchomieniem urŻądzmia po jego przemies7c/enlu'
_l.. prz}padkrt -zastosowania urŻądzeń ochronnych róinicowoprądowych w instalacji należy
.Fawdzić ich działanie każdorazowo przed przystą)ieniem do placy'

{.pie zapisu pomialów skutecmości zabe?łieczenia przed porażeniem plądem elektrycm}łn powinny
Eajdować się u kielownika budowy'

ł)ołonylvane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycmych powinny być odnotowane w ksiąŹcc
looserwacji urządzeń'

JaEjsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonylvania robót
pTilmy być dostatecznie oświetlone.

jhe*'ie, maszty lub inne wysokie konshukcje o zmroLu i w nocy powinrry posiadać oświetlenie
trFine.-*y świetlne roznieszcza się w sposób zapewniający odcz}'tanię tablic i znaków ostrzegawczych
a zraków sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

-Ę'ł' z punkami świetlryłni na drogach znajdujących się na te.eńe budowy naleŻy rc:ŻJnjeścjć \\,zdlnż

-* i na ich skrzyżowaniach. Na lukach dróg, przy jednostronn}m oświetleniu' sfupy należy ustawiać
|a ćTnętrznej stronie fuku.

MaŚzyny i inne urządzenia techniczn€
i inne urŻądzenia tecbniczne omz narzędzia zmechaniŻowane powinny być montowane,

-ańlowane 
i obsfugiwane zgodnie z instlukcją producenta oraz spełniać w}magania określone w

łĘńach dotyczących systemu oceny zgod'ości'
i inrre urządzenia technicae, podlegające dozorowi technicmemu, mogą być uż}'wane na

_. budowy tytko wówczas, jężeli wystawiono dokumenty upmwniającę do ich eksploatacji.
te powiiny być dostępne dla organów kontroli w miej scu €ksploatacji maszjI\ i nrządzen

Ę5łwc-a' uzytkujący masz}.ny i inne urządzenia teclrniczne, niepodlegające dorcrowi technicmemu,
Ę'tia organom kontroli doklrmentację tecbniczno -ruchową lub instukcję obsługi tych masz}łl

ązęń'
zapozna.je pracowników z dolumentacj ą przed dopuszczeniem ich do wykon}.łania rcbót'

i irrne unądzenia techniczne eksploafuje się, konserwuje i napmwia zgodnie z instrukcją
w sposób zapewniający ich sprawne frrnkcjonowanle'

' 
i inne urządzenia techniczne powinny być:

lyane w slanie zapewniając}łn ich sprawność;
wyłącznie do prac, do jakich zostały przęznaczone;

pŻez pżesŻkolone osoby'
i inne urządzenia techniczne pmcujące pod ciśnieniem powinny być sprawdzane i

regulam}Ąn kontrolom, zgodnie z prŻepisami odrębn}Ąni.
rrasz}ł! i innych urządzeń lechnicznych ponad dopuszczalne obciążmie lobocze jest
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błlfikacje'
}eoę'anió elęmentów stżących do zawieszania ładunhr na haklr, w szczególności pierścięni, ogniw.

rdt_ których wymiary uniemożliwiają swobodne włoż€nie elemenlów na dno gardzieli haka' jest

zbmnioną z wyjątkiem prz€ciąz€ń dokonanych w czasie badań i prób.

operatorzy lub maszyniści żurawi' nlasz}łI błldowlanych, kierowcy wózków i inrrych masz5'n o

Ęędzie silnikowym powinni posiadać wyrlagane L:walifikacje.

'r przypadku stwięrd;enia w izasre pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzą'lzeńa tęchnicznego

akł ie njezwlocanie unleruchomlć i odlac4c .Iopt}Ął energii'

-!i *anowiskach pracy przy stacjonamych rnaszynach i innych urŻądzęniach terchnicznych powinny być

łxępne instrukćje tezpiecznej_obsfugi i konserwacji, z któr}Tni zapoznaj€ się osoby upowaafone do

F-y na tych stanowiskach.
śrmówiskl pmcy opęratorów masz}łl lub innych urządzeń technicanych, kóre nie posiadają kabin'

rńinny być:
*szone i zabezpieczone prŻez spadając}łni przedmiotami;
&ięte w okesie Żimowym.
- zbzpięczenia rnę mogą oglaniczać widoczności opeBtorowi.
ła:':ry i irme urzą&eiria technicme pr"ed rozpoczęciem pracy i przy zmiarrie obsługi powinny byó

Ta*'&one pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego uz1tkowania'
_l_ pzypadku maszp i imych urządzeń technicznych, dla których prowadzona jęst wynagana

-Lńentac.ja' sprawdzenie potwierdza się wpisem do tej dokumentacj i'
{Iłrszczanie luL oczyszczańe powięrzchni olaz cŻęści nrasł11lub imych urządzeń teclmicmych

Tłoouje się środkami do lego pPe7nac7on}łni'
dłoońanii napraw i cz}filośai konserwacinych spżętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest

dronione.
.&za jednokrąź]trlowe i wielokążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z
sy'lrą lub i*1_i r'."ądzeniami technicmymi powinny być poddawane próbie obciążenia co
rFniej raz w roku.

łrzr'*'ody pracujące pod ciśnieniem spręźonego powietrŻa powinny mieć w}'trz}'rnałość dostosowaną do

oienia robocżego, z uwzględnieńem współczynnika bezpi€czeństwa tych przewodów '

{4.ranie uszkodńnych przewodów lub pżewodów o nieznanej w}'trzymałości j est zabronion€'

łL do p."emieszcza''ia ladunków powirrny spęłniać wpragania okeślon€ w przepisach

Jrrdi pĘ pr"emieszczaniu ładurrków zachodzi możiwość wysunięcia się zawiesia z gardzieli haka'

-ży stosować haki w}posażone w urządzenia zamykające gardziel'
łaa stopnia zużyci; haków i ustalenje ich przyda1ności do dalszej pracy powinny być

14-*"d"un" przed rozpoczęciem każdej zmiany robÓczej przęz osobę posiadającą odpowiednie

*ońone.
ltt}'pomostowe do przemiesŻczania ładunku z pojazdu na mmpę lub na drugi pojazd powinny

ryniać bezpiecme przemiesŻczanię tych ładunków.

, o kórycń mowa w ust. l 
' 
powirmy być trwale oznaczone zw'ra^ym napisem informlljąc}łn o

-FEzczaln}Ąn obciąŹęniu robocz}łn
i stojaki uż}'wane do prŻeładunku powinny odpowiadać w),maganiom wytrzymałościowyrr' a

ił dryuszczalne obciążenie powinrro być tlwale uwidocmionę w}TaŹłłn napisem'
lub rampy, przeznaćzone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szemze o l'2 ń od

jzdów i zabeĘierzone bafielami ocbronn}łni oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów'
pojazdów na pomostach'i mmp'a*:le 

Polvinna 
p::k1i"11: !y|' żrących i parŻących

_ palety ze ścianami
Fzemleszczania ladunłów pl}finych lub plaslycmyth oraŻ malenalów

*ł stosować specjatne pojemniki' a do ładunków pł}nnych w balonach
L. ymi.

ki ładuŃowe i palety powirmy mieó gładkie powierzchnie i krawęduie.

l budowlane powinny spełniać w}łnagania okeślonę w przepisach dotyczących systemu oceny

aldnosci.
i użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu okeślenia dopuszczalnego obciięnia roboczego

d.4'przimować stan placy dwóch cięgien'
ułciu dwóch 7a\łicsi. o oh\łodzie zan nieL}łn. ich łączne obciążenie nie powinno być

,j1



większe niŹ wielkość obciąŹęnia rcbocŻego przewidzianego dla jednego zawiesia'
_Dopuszczalne obci€enie robocze dla zawiesi_wykonanych z łańcuchóW uż}tkowanych w
temperatuach poniżej 253 K C20"C)' nateży obniżyć o 50yą

'Na zawiesiu naleł umieścić napis okeślający jego dopuszczalle obciążenje robocze omz tcrmin
oslatńego i następnego badania'

_Wykonyrłanie węzłów na lirrach i łańcuchach i lączenie lin stalowych na dfugościjest zabronionę.
'Ręczne wózki sz}.now€, uż}'wane na toże o pochyleniu większ1łn niż 1%, powiniry być zaopatrzonc w
+rawne hamulce.

łrogi dla wózków i toczek umieszczone nad poŻiomem terenu powyżej 1 m powinny być
zzbezpieczone

-sanowisko pmcy operatora dźwigu budowlanego powirrno majdować
Dni€jszej niż 6 m od konstrukcji tego dŹwigu' przy cz}łn opeBtor
mżliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu.

-.sad stanowiskiem pracy plzy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę

się w odległości nie
ten powinien mi€ć

dźwigu
IĄ licząc

ładunkowęj szybowych dźwigów budowlanych
1,l m, w odległości 0,3 m od krawędzi pomostu

trxlowJanego wykonuje się daszek ochrofu)y' Daszek tęn powinien wystawać co najmniej 2
od ze\ł,rrętlznej kawędŻi plalformy, w kienu*u mie.jsca dostawy materiałów i wyrobów.

ł.ómek przewożony na p]atformie dźwigu uabezpiecza się przed zmianą położenia.
ł&iesienie i opuszczmie kosza betoniark powinno być poprzedzone sygnałem umown1.rn, w

'tzególności 
dźwiękow)łn.

_t'clbdzenie pod podniesiony kosz betoniarki j€st Żabronione.
fuiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna być
4crmiona sygnalizacja.

_bjeżdźanie fub przechodzenie po przewodach sfużących do transporfu mieszanłi betonowęj lub
*a\ły j€st zabronione'

&d przystą!'ieńem do przenoszenia, rozbiemnia lub przedłuzania prŻewodów należy uprzednio
t!tpą/ć pompę i zredukować.w przewodach ciśnienie do ciśnienia atmosferycznego.

5f.ziezatkaniasięprzewoduprzepychaniegoodstronywylotujestzabronióne''

ł}iT'ig w}posaż się w urŻądzenia syglalizacyjne, rrmożliwiające poroŻumiewani€ się osób między
r.nowiskami obsługi i odbioru'

Jo6tęp z pomostów loboczych do platformy
*ąiecza się ruchomymi zaporami o wysokości
niboczego-

ł ęasie rozłączania i oczyszczanja przewodu naleł zawsze stosować śIodki
rĄridualnej.

łt*szenie ciśnienia w pżewodach ponad wańość dopuszczalnąjest zabronione.
ł4raie narzęd,,i uszkodŻonych j es l Żablonione,
łgdlie samowolne przelóbki MrŻędzi są zabronione'.Ę&ia do pracy udarowĆj nje mogą micc:

ochrony

&onycl1zĄkończeń roboczych; - pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwfu; -
łhicąi kótszych niŹ 0' 15 m.

pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie posiadającei

Ęcme o napędzie elekryczn}łn nalęży kontmlować zgodnie z instrukcją producenta. w}łikihołi powirrny być odnotowy'vane i przechowy.wane przez o;bę' srosowanre Lotsowników do
pomieszcŻeń zamkniętych jest zabronionę'

Elranie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielając}mi

-{ń'e 
dla Żdrowia spaliny w stopniu przekraczająq,m dopuszcualne ich stężenie jóst zabronione.

}Ęrries'czeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługującc rrrządzenia grzewcz;, mającę nad nimi*i' }logą one przęby1vać w tych pomiesŻczeniach wyłącznie pż€z okreJ niezĘrlny do
#ec'enia eksploatacji i dozoru tych urządzeń.
ts rcjściem do pomieszczeń na1ęŻy je pftewietn yć, a po wejściu do nich zachować niezbędne
_ oqożności.

P*'aowania i ruchome podesty loboczć
ia i ruchome podesty robocze powinny być wykon}'wane zgodnie z dokumentacją
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yanie rusŹowania w obĘbie ciągów komunikacinych w}.maga zgody właściwych organów
iących te ciągi oraz zastosowania wymaganych prŻez nie środków bezpieczeństwa srodki
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producenta albo projekem ind}r'idualn)łn.
_Rusztowania systemowe powirmy być montow.łle zgodnie z dokumentacją projeldową z elementów
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wynaganiami konstrukcyjnymi i materiałow}Ąni,
okeślonymi w Ęłeriach oceny w1robów pod względem bezpieczeństwa'

_Elementy rusztowań powirmy być montowane Żgodnie z projektem ind1'widualn1łn'
_Montaż rusŻowań, ich eksploatacja i demonta]Ź powimy być rłykon}'wane zgodńe z instrukcją
producenta albo proj ellem indtnvidualnlan.

osoby zatrudnione przy morrtażu i denontażu rusŹowań oraz monterzy ruchomych pod€stów
robocrycb powinni posiadać w'magane uprawńenia'

_Uż}'tkowanie rusźowania jest dopuszczaLne po dokonaniu jego odbioru przez kerownika budowy lub
uprawnioną osobę.

odbiór rusŹowania potwierdza się wpisern w dzierrniLlr budowy lub w protokole odbioru
lechnicznego.

_Wpis w dzienniL:u budowy lub w protokolę odbioru technicmego rusŹowania okeśla w
szczególności:

'ułkownika rusztowańa; - pfzeznaczenię rusŹowania;
_rfkonawcę montaŹu rusŹowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazlvy oraz numeru telefonu;
_dopuszc7alne obciążenia pomostów i konstrukcj i rusztowania;
_datę przękazania rusŹowania do użlŁowania; - opomość uziomu; _ telminy kolejnych przeglądów
rrrsŻowania.

-\a rusźowaniu lub ruchomym podeście IobocŻym powima być umieszczona tablica okeśIająca:
_.}*onawcę montażu rusŹowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
dtrc nazwy oraz nuneru telefonu;

&puszczalnę obciązenia pomostów i konstrukcji rusŹowania lub ruchomego podestu roboczego'
łrrsaov,'ania i ruchome podęsty robocze powinny być wykorŻystywane zgodnie z przenaczeniem'
łrsaowania l ruchome podesly robocze powinn}:
fri.d'ć pomost o powierzchni roboczej wystarcŻającej dla osób wykonujących roboty oraz do
łLdowania narzędzi i nięzbędnej itości rrrateriałów;
Fiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do prŻeniesienia obciążeń;
-'+e*niać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;

<ślłniać możliwośó wykonyvania robót w pozycj j niepowodującej nadmięmego wysiłku;
_ttadać poĘcz ochronną
_tEiadać piony komunikacyjne.
&owania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpiecme piony komunikaqjne.

najbardziej oddalonego stanowiska pmcy od pionu komunikac}jnego rusŹowania nie
tFinna być większa niż 20 m, a między pionami ńe większa niż 40 m.

ia należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i w}?rofilowan}m' ze spadkien

-Żiwiającym 
odpł1v wód opadowych.

idę i rczmieszczenie zakotwień Iusztowania oraz więlkość siły kotwiącej naleł okeślić w
Fialrcię rusŹowania iub dokurnentacji producmta'

pozioma jednego zamocowania rusŹowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.
ja rusŹowania nie powinna wystawać poza najwyżej polożoną linię kotew więce.j niż 3 m, a

tEś roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1 ,5 m ponad tą linią
lr4padku odsunięcia rusŹowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustndy
źrig urządzenia do transpońu mateliałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji

ia nie może przekmczać 1,5 kN'
ie z elementów metalowych powirmo być uziemione i posiadać instalację piorunocbrorrną

powinny być okeślone w projekcie organizacji ruchu'
powimy posiadać co najmniej :

ia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;

a

aeczenie przechodniów przed możliwością powstania ulazów oraz uszkodzeniem odzieży
cłementy konstrukcyjne nrsztowania.
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_R]rszowania, us)'ruowane bezpośIednio przy drogach, ulicaoh oraz w miejscach pżejazdów i pŹcjść
dla pieszych powinny posiadać daszki ochonne i osłonę z siatek ochr.onnych.

'stosowani€ Śiatek ochromych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustmd
_osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzęń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości'

_ PrŻed montżem lub demontażem rusztowań naleĄ wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną
Równoczesne wykon1.wanje Iobót na różnych poziornach rusŹowania jesl dopuszczalne' pod

r'arunkiem zachowa a w}łnaganych odstępów między stanowiskami pmcy'
_W prąpadkach ilrnych odległości bezpieczne w}.noszą w pozjomie co naJmniej 5 m, a w pionie
wynikają Ż zachowanja co najrnni€j jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu' na L1óryłn ioboty

_\tontaż, eksploatacja i demontaŻ rusŻowań oraz nrchomych podestów roboczych, usluowanych w
sąsiedŹwie napowietrznych linii €lekroenergetycayŃ' sądopuszcza]nę' jeż€li Unie znajdują się poza
nrefą niębezpiecaĘ' w inn}m prz}padlu' przed rozpoczęciem robót, napięció w Uniach
nŹpowiętrŻnych powinno być wyłączone.

_\lontaż, eksploatacja i d€montaż rusŻtowań i ruchomych podestów roboczych są zabronlonel
_Jźeli o anroku ńe zapewniono oświetlenia pozwalając€go na doblą widocmość;
r czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz goło]edzi;

_r' czasie burzy lub wiatru, o pĘdkości przekmcŻającej 10 rn/s'
+ozostawjanie nr.1tedałów i v}..obów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po
żŹlończmiu pmcy jest zabronione'
Źrzucanie elementów demontowanych rusŻowań i ochomych podeslów rcboczy chjest zabrcnione.
_ltbodzenie i schodzenie osób na pomost ruchom€go podestu rcboczegojest dozwo]one, jeŻeli pomost
zujdujc się w najniższym położeniu lub w położmiu przewidzian}.m do wchodzenia omz jest
ń'posażony w zabeŻpieczenia, zgodnie z instrukc.ją producenta'

_\a pomoście rxchomęgo podestu roboczego nie powiruro przebyrvać jednocześnie więcej osób' niŹ
pewiduje instrukcia prcdLrcenta.
t-\*onwanie glvałownych mchów' przechylanie się przez poręcz€, gromadzeni€ v},robów,
@]eliałów j narŻędzi po jednel stronie ruchomego podestu roboczego oraz opiemnie się o ścianę

":biektu 
budowlanego przez osoby zlajdujące się na podeściejest zabronione'

ł4ęzenie ze sobą dwóch sąsiednich rr:chomych podestów robocŻych oraz przechodzenie z jednego rra
ługijest zabronione.

&gtowania i ruchome podes1y robocze powimy być każdomzowo spnwdzane''do*y ltrb uprawnioną osobę, po siln),m wietrze, opadach atmosferycznych oraz
ą}nniłów, stważających zagroż€nie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i
łIzszych niż l0 dni oraz okresowo, ńe rzadziej niż mz w miesjącu.

z&€Ś cz'nności objętych sprawdzeńem oloeśla instrukcja producenta lub projekt ind)'widualny'
-l'tzasi€ burzy i prŻy wietrze o plędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomyn podeście ńoczym
dzry przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego połoŹenia i zabezpieczyć pned jćgo

'młieszczaniem._l przypadku braku dopł}'wu prądu elel1rycznego przez dhższy oloes czasu, zrrajdujący się w górze
@st ruchome8o podestu roboczego nalęł opuścić Ża pomocą Ęcznego uządzenia'

-\Talła ruchomych podestów Ioboczych może byó dokon}'wana wyłącmie w ich na.jniższ}łn
lcaożEniu'

-&t!Ź przemieszczania rusztowań przejęzdnych powinna być wyrównana, utwaldzona, odwodniona. a
jĘ +adek nie może prŻeklaczać 7yo.

łvowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmdej w dwóch miejscach przed
tĘladkow}'rn przemieszczeniem.

fuieszczanie rusŹowań przejezdnych, w prz}padku gdy przebywa.ią na nich ludzie, jest
*onione.

przez kierownika
działaniu innvch

pŹerwach robocŻych

-Y na wysokości. osoby przeby'''vające na stanowiskach pracy' znajdujące się na wysokosci co

-_iej 
l m od poziomu podłogi lub aemi

} w strcpach, na kórych prcwa&one są roboty lub do kórych możliwyjęst dostęp łudzi'
*z,l zabezpiecz:yć pued możiwością $.padnięcia lub ogrodzić balustradą

4z
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Pomosty roboc7e. iv!'konane u desck lub bali. po$'inny b}'ć dostosowarle clo Zaprojekto!ancgo
obciąŹcnia. s7czelnc i zabezplcczone przcd zmi€ną połoŻenia.
Ot!'ory \' ścialnch Ze$,nętrznych obięklu budowlanego' slropach lub ilr c któIych do1na kraNę.1Ź
znajduje się poniżej ].1 lrr od pozionu slmpu lub pUnl',shl, pU\ł ]]lny brt zubtzilieczonc balrrstrac1ą
Pozoslarvione rv c7asic lwkonlrvania robót w ścianach olu,oly,'\ilaszcza otrvory rra drzr|i' balkony
sz}'by dźuigó\l,, pox'inny b1'ć zabczpieczone balustradą
Pl7euicszcŻane $' poziomie stanolvisko pr,rc1 pU$lllDo nrLee 7!]De\ł11lUne nlouolt.rnię kolicó$,kr

_l'' oez|'le.zcń.tu:' do |.mJ(lllc,'el l'n) Urhrń.Ilęi llb I.lnuiJn ''r ro/|on|!'' /:||1^\o$:Iną n'l
$}'sokości około l'5 m. $'zdluż zewnętrzncj strony krawgclzi przejścja.
\\'."1rz!malość i sposób 7amocowa|ia p]Uu-rdnlc\ p"ulnn) utrzulqdrli.ri obtl1zenic dyrlamiczne
ipadaj.r-cej osobr-.
!\ plz}?adkll gdy zachodzi ko ieczność pżcnieszc7alria stanowiska pracy \' pionie. liŃa
.e4ieczeństwa szelek bczpiec7eństwa po\Yi'na być zamoco\ł'ana do plorvaarilcy pionol'.j za pon'ocą
.rrządzenia sanDhamu.jącego'

'i)lugość linki bezpieczeńsl!r'a s7elck bczpieczeńslwa nie powinna bvć więks7a niż 1'5 m'
\nlofl}zatory spadalia nie są wyn1aganc' .ieżeli liŃi asekuracyjlle sa noco\'ane do linęk ulządzeń
.3nohamując}'ch. ograrricz:1ących wystą!ienie siły dynamiczne.j w rrto]nencie spaclan1a, zułaszcza
...ara1ów bczpiec7eństwa lub pasórł, bezrr'ladnościou'1ch'
]:abina bez pałąków' kórej rlługość przel'rucza 1 nl' przu,l podllie.lelllerll ]ub zlnrontorvanlelrr
...wirura być w}posażona w pro\ładnicę pionolvą umoŹliwilljacą załoŻenie urządzerria
.:nrohamLliącego' połączonego z ]ink4 bezpieczeństlva szelek bezpiec'eńSt\ł'a'

.. \\ adnica pjottorva z ur7ądzcniem sanohamując)Ąn może bvć Zanlocorvana na wanoszonej korrstrukqi
:_.rlrr;,. na klarrtac1r lLrb szczcblach' rv odleglości od osi drabiny nie q'jększe] niż 0.4 nt'

'rb)'korzystające z urządzeri kr.zesełkorł 1( h' dlahllL lnx{\)ch Luh rurllonrih |Ódcslów fobocŻych
.' \ iDn)' b}ć dodalko\'o uabczpieczonc przęd upadkicm 7 \ł''"_sokoścj za pomocą piorvadn1cy pionorvcj
.:tlclcolvanej niozaieżnie od ]ln nośn},clr drabr }r. kzesełka lub podestu.]. \adnica piulo\ł'a powinna być naciągrrięta \\'sposób unlożtiwitt].t-c\'plŻcsu\ł,anre w gótę aparatu
.l:rLrhamuja-cego.

:::''iadnica pionowa pou'inna być zabezpicczona przccl odchylaniem się lviększ}n niŻ o 2 ]n'
-adlenia Żab!żpiecza]ącc przed odclrylanienr się lin po$iIlll}, u'''o'i;*'iit p.'."uoor''" r,ę

_]3dzenia samohanluj ącego '
_!ość linlii bczpieczeńslwa. łącząccj szelki bclpieczeńslwx z apalatenl samohamująe}rn. lliu:''ll ra przchaczać 0,5 m'

Roboty murlrski€ i tynkłrskie: ..I\ nrurankie i tyŃarskie a rvysokości po\Dżej ] nl na]ezy Y'ykon}T'ać z pomostow

] -:']sl rusztowaria do roból nrurarskich powinielr unajdo\ł'ać się poniżei wznoszonegc' Inuru. na
:. .:.mio co najnrricj 0,5 m ocl jego gómej krawędzi

'ionr'rvalie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystaw nych j est zabronione' Chod7elric po
. :z.l ił!'konarrych murach' przesklepicrriach' pĘ1aclr. stropach, przikyciach otwońu'i nicstabilrrych

:,..-\\ aniach orllz \ł'ychylanie się poza kralvęclzic konstrukcji bez doda1korveeo zabezpieezenłr i
._' e.'c J LJIJ.'rdd\ ](\' /aąlU]l'.'||e'
':]t\.r'anic robót nrurarskiclr i lynkarskich \\'\r,ykopach jest dozrvolorrc rvy1ącznie po uprzet1nim

_ 
_.Órcczeniu ścian vykopó$,'

'j:: ll.inowisko pracy do \łykonanja ści:uy 7nalduie się ponliędŻ!' skarp4 wykopu a wznoszot1ą.' ..]' i7erokość stano\ł'iska pracy powinna lr'}nosić co nain iei 0.i
RoboI\ nlonlażoNt'j ' :'' nlolrtaŻowe konstnlkcli stalow},ch i pre1'abry_koq,anyclr c]emenlórv rł'ie1korvyrniarorr,r'ch nlogą'_ i lLonv\\,ane. na podstawie ploiektu nlonlażu oraz plarru bioz, przez pracownikrirł, zapoznan1'cir z

-i.]ll orgaltizacji montażu ora7 roduajcm uż}1vallvch nuszyn l innych urządzeń techniczrr}'c]l'
- .':j.nla ponlocnicze. przcznacŻone do n1ontażu. powinny posiaclać \\yltugane dokunlent}'.

jJhnic7n} na[ęd7i j urŻądzeli ponocnic7ych Sl]rarr,c]za codzicnnie oso1la] , - : anie osób nr górn}'ch plaszcz}'znach ścian. belek' słupórv' ram lub k]at(xr'nic oraz na di\'óch
:\ kolld}'gnacjach. ŻnźiiC]ujac}'ch się be7pośrediio pod koncl)gnacją na której sa-provadŻone

4.:
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roboty montażowe, jest zabronione'
'Prowadzenie montźu z elementów wielkow},rnłarowych j ęst zabronione:
_przy prędkości wiatru powyżej l0 fr/s;
- przy złej widoczności o znieIzchu, we mgle i w porŻe nocnej, jeŹe]i stanowiska pmcy nle mają

*ymaganego prŻepisami odrębnymi oświetlenia.
_Punky świetln€ pŹy stanowiskach montażowych powimy być 1ak rozńeszczonę, aby zapewniały
równomieme oświ€tlenie' bez ostrych cjeni i olśnień osób'

'Przed podnieŚieniem elementu konstrukcji stalowej lub żelbetow€j należJ przewidziećbezpieczny
sposób:

-naprowcdzerua elemenru na miejsce wbudo$lrnja:
'slabilizacji elementu;
_uwolnienia elemmtu z haków Żawiesia;

+odnoszenia elementu, po w}posaż€niu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie
cz}.rmości niejest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub strcpu.

_El€menty pręfabrykowane można zwolnić z podwieszenia' po ich uprzednim zamocowanlu w mlejscu

_W czasie zakładania stężeń mon1ażowych' rłykon}vania Iobót spawalniczych, odczepiania elementów
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłączrrie pomosty montżowę łub
drabiny rozsta.łne.

_1[' czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy:
- sosować zawiesia odpowiednie do Iodzaju elementu;

?odnosić na Żawiesiu elementy o masie nieprŻekaczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu;
łokonać oględŻin zewnętrŻnych e]ęmentu;stosować liny kieruŃowe;
_.kontrolować prawidłowość zawieszmia elanentu na haku po jego podniesieniu na wys.0,5 m'
_s'czasie montaŹu, w szczególności sfupów' belek i 'wiązalów' należy stosować podkładki pod liny
zŹwiesi' zapobi€gające prŻetarciu i załamaniu lin.

łodnoszenie i przefiieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, prŻedmiotów, mateńałów lub
r}Tobów jest zabronion€.

łodanie sygnafu do podnoszenia elementu może nastą)ić po usunięciu osób ze streĘ niebezpiecznej.
Roboty Śpewalnicze

_9ałe stanowiska spawalnicze, żlokalizowane na otv/ańej prŻestrzeni, powinny być zab€zpieczone pŹed
&iałaniem c4Ąników atmosferycanych.

'l'czasi€ spawania gazowego naleł uż}'v''ać wyłącznie butlj posiadających ważną cechę orgarru dozoru
ichnicznego.

łŻemjeszczanie butli o poj€mności wodnej powyżej 1o dm3 powimo odb}.wać się zgodnie z
Fepisami dotycząc}łni bezpięczeństwa i higieny pracy przy pmcach spawalniczych'

ł_ czasie koŹystania z gaŻu z butli powimy być one ustawione w pozycji pionowe.j lub pod Ętem nie

-iejszym 
niż 45o od poziomu.

sległość płomienia palnika od butli nie powinna być mrriejsza niŹ 1 m.
- rYzewody do tlenu i acetylenu powinny w'.róź]iać się \łymaganą kolorystyką a ich dfugość powinna
r_ausić co najmniej 5 m'
-5c stosuje się przewodów użnłanych uprzednio do imych gazów.
Jmcowanie przewodów na nasadkach redukorów' bezpiecŻników wodnych, palników i łączników
r1tonuje się wyłącmie za pomocą płaskich zacisków.

&es'ody nal€ży chronić przed uszkodzeniami mcchanicznymi.
5ejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte' Łączenia prŻewodów należy wykonać za
pmocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętżn}łn odpowiadając}łn pŹeświtowi
Eonego przewodu.

do tlenu i acetylęnu przewodów igielitowych, z tworzylv sztucznych lub o podobnych
thściwościach jęst zablonione'

Fz!?adku zamarznięcia Żaworu butli gazow€j 
' 
w}twomicy lub bezpiecznika wodnego' odnnażanie

tFirmo być dokon}'wane za pomocą gorącej wody lub pary wodn€j . odmmżani€ Ża pomocą płomienia
Jś zabronione'

do spawania €lektrycznego powinien spełniać wymagania określone w pź€pisach dotycących

4ą
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systemu oceny zgodności ora7 być uż}1kowany zgodnie z dokumcitacją techniczno -ruchową.
'Spawacz, pżed rozpoczęciem spawania clcktrycalcgo' jest obowiązany sprawdzić pra\łidłowość
połącŻcń przcwodów i przyłąozenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu'

_Do Żasilania uchw}tu elektrody i do masy na]eł stosować wyłąc^rie pŹewody oponowe
-spawalnrcze. o wla.ciwje dobranym prTekroju

_KJżdy spdwa]r} przedmiol pou inicn b)ć u,/i(miL}ny'
Stałe stanowjsko spawacza powimo być w}posażone w miej scową wentyiacię wyciągową'

'stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób Zabczpicczający inne osoby przed
szkodliw}łn działani€m światła na wzrok'
w czasię opadów atmost'ęrycznych spawanie lub cięcie melalijcsl dozwolorre wyłącznle po
osłonięciu stanowiska placy'

'spawanie Zbiomików lub naczń, w których były przechow}.rvane cięcze lub gazy łatwo Zapalne bądź
trującc'jest dozwolonc wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gaŻów' cicczy i ichpar oraz
po slarannym w}łnyciu lub napcłnieniu wodą albo gazem obojętnym'

'Roboty spawalnicz€ w zbiomikach lub kotłach mogą być wykon}'wane wyłącznie pży asckuracji osób
znajdujących się na Zewlqlrz, z zachowaniem wzajenrnej łączności oraz z możliwością udzielenia
natychmiastow€j pomocy.

_osoby znajdujące się tl'ewnątrz zbiornika powinny być ufposażone w szelki b€zpi€czeńslwa, do
kórych nalcży prŻ}Ąnocować linkę bezpieczeństwa trz}Ąnaną pfz ez osobę ubęzpięc7ającą zna.jdującą
się na zewnątrz zbiomika.

{soby znajdujące się wewnątrz zbiomjka powjnny mieć zapewniony dopływ świeŻego powiętrza omz
.'.u letlenie elehryczne o bę/pięcŻn}rn napięCiu'

Roboty d€karŚIde i izolacyjne
_\''a dachach, których w},tru)łnałość nic zapewnia bezpiecznego przęb).lvania na nich osób' należy
$'ykonać slałe lub przcnośne moslki i kładki zabezpieczające.

.Kotł} do podgrzewania masy biturniczne.j powinny być zaopatrzone w pokrywy i szozelnie
zan*nięte-
Kotly i z-biomiki do podgrŻęwania i kansporlu ręcŻnego mas bitumicznych powimy być w'pclnione nie
\rięcęj niż do 3/4 icb wysokości.

-PrŻewóz mas bitumicznych odbpva sję w szcze]nje zan ciętych zbionikach'
'Podgżewanie masy bitumicmcj powilrno odb}'wać się w kotłach do tego prŻyslosowanycĄ zgodnie z
\\}maganiami okcślon}łni w pzepisach przęciwpożaro\łrych'

\osy Targ sieęień 20l l
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1. st'ona q/tulowa i spis zarłartości oPmcowanla
II. Opis technicmy
m. oświadczenie wg 6rt. 20 ust.4 uslawy prawo budowlane
Iv. Kopia uprawnień projektatrta oraz zaświadczenie

o wlisie na liśę członków sanorządu zawodowego.
V. Cłśó rysunkowa

PrzEimiot rysuiku:
l. RŻut pł}ły dennej szybu windy
2' szczegóły konstnrkcyjne

shona
strona
strona

stlona

2-3
4-5

6

7-8
9-10

Nr rys.
R)s. Kl
Rys. K2

Skala
l:50
l:33.3
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OPIS TECHNICZNY
l. Podstawa onracowania:

- projek monta':u wirrdy osobowej - część architcL1onicma ( mgr inż' arch. M. Misiura)
_ obowiałrjqcc norm} i lileralUra lechnicznr
- inwentaryzacja budowlana oraz odkrywki i pomi{ty sprawdzające
- dok'umentacj a arch iwa] na obiektu z l 972r (opracorvan ie | ,,Miastoproj ekt- K raków, Przcdsiębiorstwo

Projektowania Budo\mictwa Miejskiego")

II. Prz€dmiot oDracowania.

PrŻedmiotem opracowania jest projel1 konstlukcji 7,ewnętrmej windy osobolł,ej w szybie
samonośnym, w bud},rrl'u handlowo usługowym zlokalizowanym rv miejscorvoścj Nolły'Iarg
ul. Kopemika 12.

m. Ek3DertYza tcchni€ztra stanu obiektu islnieiac€go nrzy którei zrDroiektowano rł'inde.

lstniejący budpek handlowo _ usługowy stanowiący prŻcdmiot ekspertyz.v został waicsjon} na
pocątku lat siedemdziesiątych w technice tradyryjncj murowo żelbetowoj. Bud)łtek ten składa się
z cźerech niezalcżnych konshukcyjnie segmcntów (każda czĘść bud}nku jes1 Żdylatowana i
posadowiona nieŻależnie na fundamęntach). Budynek dwukondygnacyjny. częściowo podpiwniczony.
posadowiony na ławach i stopach fundamentovych na poziomie ok' ].90m z lokalnym zcjściem ław
do poziomu ok' 3.l0m poniżej poziomu terenu. PoszcŻególne segmcnty bud}.nku mulo\Yane ]ub
wykonane w technice n;ezależnego żclbctowego szkielefu. wszystkie stropy poziomę gęsto żcbrowe
łpu DZ-3 o wysokości konstrukcyjnej ok.23cm' stropodach gęstożebrowy DZ_3. Ściany pirrnic
betonowe wylane na mokro w szalunkach' Grubość ścian pi\ł'nic jcst równa szerokości ścian na
parterz€ i w}nosi ok. 30 - 40cm. Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły
katówki na zaprawie cementowo - wapiennej- Grubość ścian w}łlosi ok- 30 - 40cm' cz}li l i 1%
ccgły starego typu.

Przćdmiotowy obick będący podstawą opracowania (segnlent D) zlokalizo$an) jc\t u
centralnej części i usluowany prostopadle do budynku główncgo' Budynęk drvukondygnaclny'
niepodpiwniczony' posadow'iony na ławach i stopach fundamentow}'ch. Fundamenlv posado\\'ione
poniżej poziomu p.ŻomarŻania gruntu. całośó budynku wykonana w technicc żclbctowcgo s^ie]etu.
Sciana w}pełniająca od strony wschodniej \\Ykonana Ż cegły kratówki gr. ok.25cnl' Pozos1ałę ściany
parteru wykonano w postaci fasad szklanych' sciany lirłdamcntowe na odcioku fasad szklanych i
ścian ł}pchiających wykonano z że|betu o grubości ok.3ocm. wszystkie pomiesŻcŻenia bud}'Dliu
wykorzystywane do celów handlow-vch.

Projek montażu zcwnętranej windy w szybie samonośn}łn zakłada wykonanic niczalemei pł}ty
fundamentowej oraŻ uyburŻcnie otworu pod drzwi w istniejące.j ścianie w}pchiającej na l piętrze'
Montaż szybu powinien prŻebiegać zgodnie z zalcceniami producenta oraŻ powinien byó e]ementem
nieŻalcin}łn od pozostałe.j konstrukcji bud}Tku. Mozna go tylko mocować do boku islniejących
elementów nośnych w cclujego stabilizacj i.

ogólny stan budvnku:
W oparciu o oględziny wizualne oĘrz przęprowadzoną inwentaryzację, nie stwierdzono żadnych
uszkodzeń zewnętranych. Brak widocznych pęknięć wyklucza niclównomiernę osiadanie budynku-
Nie zauwżono żdnych arysowń co świadczy o nie przekocŻeniu stanu graniczncgo nośności
/sGN/ oraz stanu ułtkowalności /sGU/.
Stan tcchnicm-v budwku oceniono iako dobry.
Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że ismiejący budynek 7ostał wykonany z8odnie z
zasadami wiedzy technicalej i sztuki budowlancj oraz spełnia podstawowe wymogi dotyczące
bezp iecz€ń stwa konstrukcj i.

wykonanie windy w srybie samonośnym posadowionym na nieza]cżnym fundamencie pozwoli
uniknąć przekazywania drgań na istniejącą konsbukcję budynku. Taki sposób posadowienia nię
obciąża istniejącej konstnrkcji i jcst w pełni bezpieczny dla całcgo bud)nku' Napęd hyd.auliczny
windy nie będzi€ generował uciążJiwych drgań inadmicmego hałasu, co nie spowoduje pogorszcnia

ą:,
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się warunków użytkowych w bud)nku. Wyburzenie otworu pod drzwi w istniejącej ścianie
wypełniająccj nie spowoduje naruszenia istniejącej konstrukcji nośnęj budynku. Istniejące nadproże
nad otworami okienn)łni bez zmian'

Iv' charaktervŚtvka DoŚzczególnvch el€mentów kgnstrukcvinvch.

FUNDAMtrNTY:

Posadowienie projektowanej windy w szybie samonośnym zaprojektowano w postaci płyt'v
fundamęntow€j gl.2ocm z betonu B25 (c20l25)' Żbrojonej dołem i górą #10 co ]5/15cnl ze sta]i

żebrowan€j A-I|IN B500sP. Pł}ta fundamentowa wytrzymuje okiąŹ.enie chamkteryst}'czne
q : skN/m'?(zgodnie z zalecęniami producenta szybu ',PRo-REHA").Z uwagi na moŹliwe przemarzanie gruntu' pb'tę fundamentową należy ułożyć na warstwię
chudego betonu 810 gr' ok l00cm (chudy bęton na|eł wylać do poziomu ok' l'30m poniżej poziomu
posadŻki parteru). Przed wylaniem płyty fundamęntowej należy ją zzizolować zgodnie z rysunkami
konstrukcji i architektury.

Roboty fundamentowe prowaduić w Śposób nienaruszający istniejących elementów
konstukcyjnych w tvm fundamentów' Pozostałe prace prowadzić zgodnie z zaleo€niami producenta
u'indy.

ZABIf cI Tf, cHNoLoGIczNo-PIELĘGNAcYJNE DoJRZf wAJĄCIGo BEToNU:

w celu uniknięcia spękań' obniżenia wytrzymałości oraz innych wad wykonawczych nale4'
chronić wykonane powierzchnic betonołe przed szkodli\ł-Ym działaniem promieni słonecznych i
wiatru (latem: beton pole\\ać wodą, pr4kryć li)lią' zilrl'a zabezpiecz!'ć przed nadmiemą utratą cjepła).
ochronę nalcŹy prowadzić przez 1 dni w okcsic letnim oraz minimum l2 dni w okesie Zimo$}m.
gdy temp€ratury spadną poniŹej +10o' Nie zaleca się b€tonować w temperaturze poniżej +5''
Zabezpieczyć wykonane powierzchnie przed ulewnym dcszczem w pierwszych godzinach po
Żakończeniu pmcy' Zaleca się przy tempemturzc pow}żej +] 5' polewać beton w ciągu pienvsŻych
dwóch dni co 3-4 godziny w dzień i raz w nocy.

v. Rodzei zaŚtoŚowanvch materiałów konstrukcvinvch:
- B€ton klasy B 25
- Stal zbrojeniowa: podstawowa AIIIN B500sP żebfowana, oZnaczona na rysunkach symbolem #

'pomocnicza stos gładka omaczona na rysunkach symbolem Z

,'ś

vII. charakacn'shka rrarunkó{' gruotorr tch:
Na podsla$ie dokunentacji archrwalnej budl l<u pr'1 ul

KopĆmika 12 \! No\]T Targu ora7 obsĆniac]i gnmló\ $ casic
\r7nos/ćnia buĄ'nkón \ł sąsiedztwic. r\ miejscu posadowienia obicktu
\rnd\ ir'\stępują gfunn spoislc { fornic glin piaszcz\st\ch do
głębokości ok. l.5_2'0m od poziomu terenu lstnicjącęgo PoniżcJ
$al.l$\ glln Za]cglljr Żltu1 tsllnlx(lc Grun\ Ic śd t\ \lanlL

l\łardoplas1.\czrNnl. Za nleprzckmc/rrhc n'plęŻcnic ł ńch lnoŻna
pr4:iąć q - 200-250kPa' Pozioln $ód 8nmtow}ch $'\'slępujc na

głębokości ok' 6-7m po żej poziomu lerenu. są to proste rrarunki
Bruntmt'c! a proj€k1orrłn.'_ obickt j€s1 zalirŻan) do phrwsztj
kategońi geotcchnicznei.

Ten rodŻźłj gruntu z po$'od7cniem nŻdaje się do

opmcował:

mgr inż. Mariusz Hadowskj

Proiektant:

b€zpośrednicgo posado1lieniB obicktu 1lin6 na T'!cic fudamc lo$cj -

aLt

I

MonikaGarb
Prostokąt




