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SPIS RYSUNKÓW 

Część II - Projekt Zagospodarowania Terenu 

Nr rys. Tytuł Skala Rewizja 

 Mapa do celów projektowych  1:500  

PZT-01 Plan zagospodarowania terenu 1:500 00 

 
Część III – Część architektoniczno - konstrukcyjna 

Nr rys. Tytuł Skala Rewizja 

 Parametry dźwigu – rysunki techniczne   

INWENTARYZACJA 

I-01 Rzut parteru 1:50 00 

I-02 Rzut piętra 1:50 00 

I-03 Przekrój A-A 1:50 00 

ROZBIÓRKI 

R-01 Rozbiórki - rzuty 1:50 00 

R-02 Rozbiórki – przekrój A-A 1:50 00 

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

A-01 Rzut fundamentów 1:50 00 

A-02 Rzut parteru 1:50 00 

A-03 Rzut piętra 1:50 00 

A-04 Rzut dachu 1:50 00 

A-05 Przekrój A-A 1:50 00 

A-06 Elewacja północna 1:50 00 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

K-01 POZ.1 Płyta fundamentowa – rys. zbrojeniowy 1:20 00 

K-02 POZ.2.1 Wieniec – rys. zbrojeniowy 1:20 00 

K-03 POZ.2.2 Wieniec – rys. zbrojeniowy 1:20 00 

K-04 POZ.2.3 Wieniec – rys. zbrojeniowy 1:20 00 

K-05 
POZ.2.4 Wieniec – rys. zbrojeniowy 
POZ.3 Płyta nadszybia –  rys. zbrojeniowy 

1:20 00 

 

Część IV – Część elektryczna 

Nr rys. Tytuł Skala Rewizja 

E-01 Zasilanie windy osobowej - parter 1:50 00 

E-02 Zasilanie windy osobowej - piętro 1:50 00 

E-03 Schemat zasilania napędu dźwigu 1:50 00 

E-04 Schemat zasilania oświetlenia kabiny i szybu dźwigu 1:50 00 
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PROJEKTANT 
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Dz. U. z 2016 r., poz. 290), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie 
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3. 



1.

Kostrzyn, dnia 20 grudnia 2016 r.

Burmistrz Gminy Kostrzyn
PJ.6733.67.2016

DECYZJA nr 7312016

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, ań,4 ust. 2 pkt 1, ań. 50 ust.1, ań, 51 ust. 1 pkt 2, ań. 53, ań. 54, ań.56 ustawy zdniaL7 marca

2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U,z2016l,poz.77B tekst jednolity zezm.), ań. 104 ustawyz

dnia 14 czeruca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 t. j. ze zm.), ań. 6 pkt 2 ustawy

zdnia}l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz" U, z 2014 r., poz.51B) oraz rozporządzenia Ministra

lnfrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U, Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu wniosku

zdnia 1grudnia 2016r. Uzędu Miejskiego w Kostaynie, ul. Dworcowa 5,62-025 Kostzyn, wsprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach o nr ewid. 44B,44715, obręb Kostrzyn, gmina Kostrzyn.

USTALAM LOKAL|ZACJĘ lNWEsTYcJl cELU PUBLlczNEGo

dla inwestycji polegającej na budowie szybu windowego przy budynku Ośrodka Zdrowia, na działkach o nr ewid.

448,44715, obręb Kostzyn, gmina Kostzyn.

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zabudowa usługowa.

Rodzaj inwestycji:

Budowa szybu windowego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie.

4. Ustatenia dotyczące ochrony środowiska izdrowia ludzi:

- należy zastosowac takie rozwiązania organizacyjne i technologiczne, które spowodują że faza budowy

przedsięwzięcia, w tym w zakresie wprowadzania gazów lub pyłow do powietrza oraz emisji halasu, nie spowoduje

przekroczenia standardow jakości poza terenem, do ktorego inwestor ma tytuł prawny,

- na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosować rozwiązanie chroniące środowisko w zakresie gospodarki

odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

3. Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z warunków iwymagań
ksztaftowania ładu Il49§ll a9l

1) linia zabudowy:

a) istniejąca nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoścl 18,0m od granicy działki

z drogą publiczną - działką nr ewid. 457 (ul. Braci Drzewieckich), zgodnie z
załącznikiem graflcznym,

b) istniejąca nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
,1,0m 

od granicy działki

z drogą pubIiczną - działką nr ewid. 446 (ul, Czerwonego Krzyza), zgodnie z
załącznikiem graficznym, (poprzez nieprzekracza|ną linię zabudowy na|ezy

rozumieć Iinię wyznaczającą maksymalne przyblizenie w kierunku ulicy ściany
projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania, za wy|ątkiem balkonów,

wykuszy, gzymsów, okapów dachów itp.),

c) odległości zabudowy od pozostałych granic działki zgodnie z przepisami

rozporządzenia Ministra lnfrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

nowinnv odoowiadać budvnki i ich usvtuowanie.

2) wielkośc powierzchni zabudowy: Maksymalnie 6,0 m2 nowej zabudowy,

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: Minimalnie 31 % powierzchni działki.

4) szerokośó elewacji frontowej: Bez zmian.

5) liczba kondygnacji: Jedna kondygnac.ja nadziemna dla szybu windowego.

6) wysokość budynku: Maksymalnie 8,0m dla szybu windowego,

7)
wysokośc górnych krawędzi elewacji
frontowvch budvnku:

Maksymalnie 8,0m d|a szybu windowego, od średniego poziomu terenu przed

ołównvm weiściem {w rozumieniu wvsokość okaou dachu qłówneqo),

B) geometrii dachu:
Dach płaski. Ustalone parametry nie dotyczą kaferków, naczółków, wykuszy oraz

zadaszeń weiśc.

9) inne ustalenia: Brak.
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Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:

Zachować i zgłosió ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkow, przy
ul. Słowackiego B,60-823 Poznań.

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób tzecich:
Projektowane obiekty winny spełniaó wymogi określone w art. 5 ust. 1 ustawy zdnia7 lipca ,1994 

r. - Prawo budowlane.

8. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów podIegających ochronie na podstawie

odrębnych pzepisów:
Nie dotyczy.

9. Linie rozgraniczające teren inwestycji.

Lokalizację przedmiotowej inwestycji wyznaczono na mapie stanowiącej zalącznik graficzny do niniejszej decyzji.

'l0, lnne warunki:

Brak.

UZAsADNlENlE
Do Burmistrza Gminy Kostrzyn dnia 1 grudnia 20'16r. wpłynął wniosek Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul.

Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach o nr ewid. 44B, 44715,

obręb Kostrzyn, gmina Kostrzyn dla inwestycji polegającej na polegającej na budowie szybu windowego przy budynku

0środka Zdrowia.
Gmina Kostrzyn nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla przedmiotowego terenu, stąd potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy ań. 59 ust. '1 oraz 2 ustawy
zdnia27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Zgodnie z art. 53 ust 1 ww. ustawy o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie strony zostały zawiadomione

w drodze obwieszczenia oraz w sposob zwyczajowo przyjęty. lnwestor oraz właściciel nieruchomości, na ktorej będzie

lokalizowana inwestycja, o przedmiotowym fakcie zostali powiadomieni pisemnie.

Po dokonaniu analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisow

odrębnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje się realizację inwestycji, a także uzgodnieniu
z właściwymi organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

stwierdzono, iżzamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi i nie narusza ładu przestrzennego.

Biorąc powyzsze pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

lNFoRMAcJE
,1. 0pieczętowane załączniki stanowią integralną częśc decyzji.

2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzja o warunkach zabudowy mozna wydac więcej niż jednemu wnioskodawcy.

3. Niniejsza decyĄa nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób kzecich.
4. Jeżeli decyĄa wywołuje skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r, poz. 199 tekst jednolity), przepisy art. 36 oraz 37 tejże ustawy

stosuje się odpowiednio.
5. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładow poniesionych w związku

z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
6. DecyĄa nie jest pozwoleniem na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

1) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej;

3) zaopatrzenie w energię cieplną nie dotyczy;

4) odprowadzan ie ścieków: nie dOtyczy;

5)
zagospodarowanie wód opadowych
i roztooowvch:

zagospodarowanie na terenie działki;

6) gospodarowanie odpadami: postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) obsługa komunikacyjna:
istniejącym Ąazdem z drogi publicznej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 457 (ul. Braci
Drzewieckich);

8) liczba mlejsc parkingowych; na dotychczasowych warunkach;

9) inne ustalenia: brak.
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PoUcZENlE
0d niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samoządowego Kolegium Odwoławczego
pośrednictwem Burmistza Gminy Kostzyn w terminie 14 dni od jej doręczenia,
Decyzja o warunkach zabudowy wymaga uzyskania klauzuli ostateczności potwierdzonej pzez
decyzję,

Projekt decyzji przygotowała: mgr Joanna Siergiej

w poznaniu za

Organ wydający
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ANALlzA

Kostrzyn, dnia 5 grudnia 2016r.

przeprowadzona na podstawie ań. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie
zrozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie sposobu uslalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestzennego

1, Podstawa do przeprowadzenia analizy:
Wniosek z dnia 'l grudnia 20'l6r. Uzędu Miejskiego w Kostrrynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegającej na budowie szybu windowego pzy budynku Ośrodka Zdrowia, na działkach o nr ewid. 448,44715, obręb Kostrzyn,
gmina Kostrzyn.

2, Ań, 53 ust. 3 ww. ustawy o P|ZP
Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:
,l) 

warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z pzepisów odrębnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kostrzyn, przy ul, Braci Drzewieckich.

Działka o nr ewid. 44715 stanowi własność Gminy Kostrzyn Mienie Komunalne, której uzytkownikiem jest Zespol Opieki Zdrowotnej. W ewidencji
gruntów działka ta wykazana jest jako: tereny mieszkaniowe B oraz grunty orne RlVa.

Działka o nr ewid. 448 stanowi własność Gminy Koshzyn Mienie Komunalne, której użytkownikiem jest Zespoł Opieki Zdrowotnej. W ewidencji
gruntów działka ta wykazana jest jako: inne tereny zabudowane Bi.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na którym pzewiduje się realizację inwestycji, stwierdzono, iżzamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami

odrębnymi i nie narusza ładu pzestzennego.
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Rozdzielnik do sprawy PS,6733.67 .20'16 - decyzja

Gmina Kostrzyn wnioskodawca, 44Bl,

44715
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 II - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

I. OPIS 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu stanowiący część 
pełnobranżowego projektu budowlanego szybu windy osobowej wraz z montażem 
dźwigu dla budynku Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie Wlkp. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi:  
 zlecenie od firmy TS-Wind Tomasz Smarsz, ul. Szkolna 96 w Suchym Lesie, 

reprezentowanej przez prezesa Tomasza Smarsza, działającego na podstawie 
zlecenia od Inwestora pismem nr IT 7236.2.30.2016 z dnia 04.10.2016; 

 Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone przez autorów 
opracowania, 

 Dokumentacja archiwalna budynków, 
 Mapa do celów projektowych w skali  1:500, 
 Decyzja o warunkach zabudowy nr 73/2016 wydana przez Burmistrza Gminy 

Kostrzyn, 
 Obowiązujące przepisy i normy oraz literatura techniczna, 
 Wytyczne dotyczące windy. 

3. LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Braci Drzewieckich 1 
w Kostrzynie Wielkopolskim 62-025; powiat wielkopolski. Działki nr 447/5, 448, 
447/4B; jednostka ew. 302108_4; Kostrzyn Miasto, obręb 001;Kostrzyn; arkusz 9. 

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono na podstawie „Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, że zasięg jej oddziaływania nie 
wykracza poza granice działek na których zlokalizowany jest obiekt (planowana 
rozbudowa budynku o szyb windowy). 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

5.1.  Istniejące zagospodarowanie terenu 

Budynek zlokalizowany na działkach nr 447/5, 448, 447/4B ma nieregularny kształt 
i podzielony jest na 4 części: 

− kotłownia – od strony północno – zachodniej, na działce 448; 
− Ośrodek Zdrowia – od strony południowo – zachodniej, na działkach 447/5 i 448; 
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− część socjalna budynku – od strony południowo wschodniej, na działce 447/5;  
− część mieszkalna – od strony północno – wschodniej, na działce 447/4B. 

Ośrodek Zdrowia jest obiektem 2-kondygnacyjnym o nieregularnym kształcie, 
niepodpiwniczonym.  
Kotłownia jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, usytuowanym 
równolegle do Ośrodka Zdrowia i połączony z nim jest łącznikiem. 
Część socjalna budynku jest parterowa, znajdują się w niej gabinety prywatne oraz 
ośrodek pomocy społecznej. 
Część mieszkalna budynku dwukondygnacyjna.  
Na działkach znajdują się również drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki oraz 
obszary zieleni.  

5.2. Sytuacja hydrologiczna i hydrauliczna 

Nie dotyczy. 

5.3.  Ukształtowanie wysokościowe i geomorfologia terenu 

Nie dotyczy. 

5.4.  Obiekty i urządzenia stałe 

Brak innych budynków oraz urządzeń na obszarze działek. 

5.5. Sieci uzbrojenia podziemnego występujące w obrębie 
projektowanych prac budowlanych 

Na obszarze objętym pracami, w strefie przylegającej do obszaru projektowanych 
robót znajduje się sieć kanalizacyjna. W pobliżu projektowanego szybu znajduje się 
studzienka kanalizacyjna, a w miejscu styku ścian szybu ze ścianami budynku na 
poziomie -1,85m zlokalizowane jest przejście instalacji w tulei ∅250. 

5.6. Podłoże gruntowe 

W miejscu projektowanego szybu windowego dokonano przekopu próbnego 
w rejonie projektowanego dźwigu. Pod warstwą humusu stwierdzono obecność 
piasków drobnych wilgotnych, piasków grubych oraz żwiry średnio-zagęszczone.  
Rozpoznanie gruntowe jest zgodne z opisem warunków gruntowych zawartym w 
materiałach archiwalnych. Nie stwierdzono obecności wody gruntowej w poziomie 
posadowienia. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

5.7. Roślinność 

Nie dotyczy. 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1.  Zagospodarowanie terenu 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wyłącznie dobudowę szybu 
windowego do budynku Ośrodka Zdrowia, znajdującego się na działkach nr 447/5 
i 448. Zagospodarowanie terenu dotyczy działek 447/5 i 448 i części budynku na 
nich leżącej, tj. Ośrodka Zdrowia, kotłowni i części socjalnej. 
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6.2. Powierzchnia terenu 

Projektowany dźwig zlokalizowany będzie przy wschodniej ścianie budynku, 
w narożniku parterowego łącznika oraz piętrowej części Ośrodka Zdrowia.  

6.3.  Układ komunikacyjny 

Nie zmienia się układu komunikacyjnego na działce. Istniejący układ 
komunikacyjny w żaden sposób nie koliduje z projektowanym przedsięwzięciem. 

6.4.  Odwodnienie i odprowadzanie wód deszczowych 

Wody opadowe z dachu projektowanego szybu windowego odprowadzane będą 
rurą spustową na dach parterowego łącznika. Nie zmienia się pozostałej części 
istniejącego układu odwodnienia i odprowadzenia wód deszczowych budynku. 

6.5.  Oświetlenie 

Nie dotyczy. 

6.6.  Kolizje oraz ich rozwiązanie 

W pobliżu planowanych prac przebiega rurociąg instalacji kanalizacyjnej.  Podczas 
prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie prawidłowej 
realizacji inwestycji. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać szczegółowych 
pomiarów lokalizacji uzbrojenia podziemnego metodą ręcznych przekopów 
próbnych. Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć istniejące sieci 
uzbrojenia podziemnego w sposób niezagrażający pełnionym przez nie funkcjom. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności przebiegu instalacji podziemnych z 
przedstawionymi na mapie zasadniczej, należy dokonać przekładki tych instalacji. 

6.7. Projektowana zieleń 

Nie przewiduje się zmian w istniejącym układzie zieleni w sąsiedztwie planowanej 
inwestycji. 

6.8. Kolorystyka obiektu 

Nie przewiduje się zmian w istniejącej kolorystyce obiektu budowlanego. 

6.9.  Zestawienie powierzchni dla działek 448 i 447/5 
• Powierzchnia działek 448 i 447/5:      ok. 5193 m2 
• Powierzchnia zabudowy na działkach 448 i 447/5:   ok. 1403 m2 
• Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu:    6,00 m2 
• Kubatura brutto szybu       46,32 m3 
• Kubatura netto szybu       22,52 m3 
• Powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki, m. parkingowe):  ok. 2165 m2 
• Procentowy udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 27 % 
• Powierzchnia biologicznie czynna:     31,2 % 
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7. OCHRONA KONSERWATORSKA 
Nie dotyczy. Obiekt nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską. 

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Teren nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

9. ZAGROŻENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
9.1.  Emisja hałasu 
W związku z wykonaniem szybu windowego emisja hałasu do środowiska nie 
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. 
Podstawowe źródła emisji hałasu w trakcie prowadzenia prac to maszyny 
napędzane silnikami spalinowymi, np.: koparka, ładowarka, oraz dźwięki od pracy 
drobnego sprzętu budowlanego, np.: hałas wiertarek, uderzenia młotków itp. 
Roboty budowlane zostaną wykonane w krótkim okresie czasu, przy wykorzystaniu 
małej ilości sprzętu. Przewiduje się realizację robót w porze dziennej na jedną 
zmianę. Tak więc hałas będzie krótkotrwały, sporadyczny, podobny do hałasu na 
typowej budowie. W czasie eksploatacji windy nie będą występowały nadmierne 
emisje hałasu.  

9.2. Zanieczyszczenia powietrza 

Same prace związane z wykonaniem robót budowlanych nie wpłyną ujemnie 
na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym źródłem takiego zanieczyszczenia będą 
spaliny od maszyn pracujących na budowie. 

9.3.  Wody powierzchniowe i podziemne 

Inwestycja nie ma wpływu na czystość wód powierzchniowych i podziemnych. 

9.4.  Powierzchnia terenu 

Nie przewiduje się żadnej ingerencji w ukształtowanie terenu. 

9.5.  Świat roślin 

Realizacja zadania nie powoduje ingerencji w istniejący świat roślinny, ani nie 
narusza gleby w jego okolicach. 

9.6. Gospodarowanie odpadami 
W czasie użytkowania obiektu w przyszłości nie będą występowały żadne odpady 
zanieczyszczające środowisko. 
Podczas wykonywania prac związanych z rozbiórką fragmentu budynku i budową 
szybu windowego wystąpią odpady budowlane w postaci: 

 

Kod Rodzaje odpadów 
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów – do utylizacji 
17 04 05 Żelazo i stal – na złom 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 

częściowo do ponownego wbudowania, częściowo do 
zagospodarowania poza terenem budowy 
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Odpady wywożone będą przez koncesjonowaną firmę. 

9.7.  Życie i zdrowie ludzi 

Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi podczas wykonania prac 
budowlanych, w czasie realizacji inwestycji należy odpowiednio oznakować 
i zabezpieczyć miejsce pracy. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując 
warunki BHP. 

 
 

Opracowanie: 
 
 

mgr inż. arch. Zbigniew Antczak 
 
 
 

upr. bud. nr 70/89/PW  
WKP/BO/0077/01 

mgr inż. Karol Zimny 
 
 
 

upr. nr 158/85/Pw 
WKP/BO/5912/01 

 
 
 

Poznań, grudzień 2016 r.  
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III – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejącego 
budynku Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie Wlkp. o szyb windy osobowej, wraz 
z montażem urządzenia dźwigowego, w Kostrzynie Wielkopolskim. 
 
Zakres projektu obejmuje wyłącznie montaż dźwigu osobowego  
2-przystankowego w dobudowanym szybie przy wschodniej ścianie budynku, 
w narożniku parterowego łącznika oraz piętrowej części Ośrodka Zdrowia. Zakres 
projektu ograniczony jest bezpośrednio do przestrzeni szybu windowego oraz jego 
instalacji i obsługi. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi:  
 zlecenie od firmy TS-Wind Tomasz Smarsz, ul. Szkolna 96 w Suchym Lesie, 

reprezentowanej przez prezesa Tomasza Smarsza, działającego na podstawie 
zlecenia od Inwestora pismem nr IT 7236.2.30.2016 z dnia 04.10.2016; 

 Wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone przez autorów 
opracowania, 

 Dokumentacja archiwalna budynków, 
 Mapa do celów projektowych w skali  1:500, 
 Decyzja o warunkach zabudowy nr 73/2016 wydana przez Burmistrza Gminy 

Kostrzyn, 
 Obowiązujące przepisy i normy oraz literatura techniczna, 
 Wytyczne dotyczące windy. 

3. LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Braci Drzewieckich 1 
w Kostrzynie Wielkopolskim 62-025; powiat wielkopolski. Działki nr 447/5, 448; 
jednostka ew. 302108_4; Kostrzyn Miasto, obręb 001;Kostrzyn; arkusz 9. 

4. NAZWA I ADRES INWESTORA 

Urząd Miejski w Kostrzynie   
Ul. Dworcowa 5 
62 – 025 Kostrzyn Wielkopolski 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

5.1. Charakterystyka budynku Ośrodka Zdrowia 
Budynek Ośrodka Zdrowia będący przedmiotem opracowania jest obiektem  
2-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Część parterowa łączy się z budynkami 
kotłowni oraz zbudowanej w latach wcześniejszych części socjalnej. Układ 
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konstrukcyjny podłużny, całość stanowi kształt nieregularny. Główne wejście do 
Ośrodka Zdrowia  zlokalizowane jest na ścianie południowej, od strony ul. Braci 
Drzewieckich.  

 
Ogólne parametry budynku: 
- Powierzchnia zabudowy  ok. 1403 m2 (dotyczy części budynku  na 

działkach 448 i 447/5) 
- Wysokość od poziomu terenu:  ok. 8,5m 
 
Architektura budynku: 
- komunikacja pionowa – budynek wyposażony w 1 klatkę schodową, 
zlokalizowaną przy wejściu głównym; 
- stolarka – okna drewniane oraz z PVC; 
- posadzki: na korytarzu – wykładzina PVC, klatka schodowa – lastriko. 
 
Konstrukcja budynku: 
- fundamenty – żelbetowe ławy fundamentowe; 
- ściany piwnic – murowane z bloczków betonowych M2-M4, na zaprawie 
cementowej marki 50. 
- ściany wewnętrzne – murowane gr. 25cm i 38cm, z cegły pełnej klasy 100 na 
zaprawie cem.-wap. marki 50; 
- ściany zewnętrzne – murowane gr.38cm z cegły kratówki klasy 100 na zaprawie 
cem.-wap. marki 50; 
- podciągi, nadproża – żelbetowe; 
- biegi schodowe – żelbetowe monolityczne; 
- stropy – płyty kanałowe, 
- konstrukcja dachu – stropodach wentylowany, dach z płytek korytkowych na 
murkach ażurowych ustawionych na płytach kanałowych; pokrycie dachu stanowi 
3x papa na lepiku. 

5.2.   Stan zastany – dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Elewacja budynku, widok od strony południowej. 
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Fot. 2 Lokalizacja projektowanego szybu windowego. 

 
 

 
Fot. 3  Korytarz na 1 piętrze. Lokalizacja projektowanego wejścia dźwigu osobowego. 
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6. EKSPERTYZA TECHNICZNA 
Podczas wykonanych oględzin stwierdzono, że stan konstrukcji budynku jest 
dobry.  Stan techniczny ścian konstrukcyjnych i innych elementów budynku nie 
budzi zastrzeżeń natury technicznej. W budynku występują zwykłe ślady zużycia 
spowodowane użytkowaniem. Konstrukcja, posadowienie i funkcjonowanie 
zewnętrznej windy nie będzie miała negatywnego wpływu na pracę konstrukcji 
istniejącego budynku. 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
Charakterystyka energetyczna nie jest wymagana. Dobudowane pomieszczenie 
szybu windowego nie będzie ogrzewane. 

8. ANALIZA STATYCZNA 
Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych przeprowadzono 
przy użyciu programu komputerowego RM-WIN firmy CADSIS. 
Obciążenia statyczne: 

- obciążenie dachu szybu zmienne - 2,0 kN/m2, 
- obciążenie fundamentu – wg wytycznych producenta windy, 
- obciążenie wiatrem – I strefa, 
- obciążenie śniegiem – 2 strefa. 

Zastosowane schematy statyczne:  
- płyta nadszybia – płyta jednoprzęsłowa wolnopodparta, 
- płyta fundamentowa – fundament bezpośredni. 

9. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA 

Prace budowlane wynikające z projektu to: 
− Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostępem osób 

trzecich; 
− Demontaż dwóch okien na korytarzu łącznika oraz zamurowanie otworów; 
− Wykonanie żelbetowego fundamentu płytowego pod szyb windowy; 
− Wykonanie otworów drzwiowych (wejściowych do szybu) w ścianach budynku, 

poprzez demontaż okien na parterze i 1 piętrze, wykucie fragmentów ścian 
poniżej okien oraz zamurowanie powstałych otworów do wymaganej szerokości 
(nie demontować nadproży okiennych); 

− Wykonanie konstrukcji murowej szybu wraz z żelbetowymi wieńcami oraz 
żelbetową płytą nadszybia, wymurowanie ścian pomiędzy szybem a budynkiem, 
wykonanie izolacji termicznej; 

− Tynkowanie wnętrza szybu i malowanie farbą emulsyjną, 
− Uzupełnienie warstw posadzki na parterze i 1 piętrze; 
− Wykończenie zewnętrzne szybu – ocieplenie, tynkowanie; 
− Instalacja windy przez specjalistyczną firmę, 
− Roboty wykończeniowe przy szybie windy, 
− Pozostałe roboty wykończeniowe w budynku. 
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10. OPIS ARCHITEKTONICZNY 

10.1.   Charakterystyka szybu 

Zaprojektowano szyb windowy z cegły pełnej na zaprawie cementowej, 
posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. Na poziomie stropów, nad 
otworami drzwiowymi oraz pod płytą dachu szybu przewidziano usztywnienie 
murów szybu za pomocą wieńców żelbetowych. Wnętrze szybu należy wykończyć 
tynkiem o grubości ~2,0cm. Poniżej dachu na ścianie północnej szybu należy 
wykonać otwór wentylacyjny.  
Charakterystyka wymiarowa szybu: 

• Wymiary zewnętrzne konstrukcji szybu 2,19 x 2,29 m 
• Wymiary wewnętrzne konstrukcji szybu 1,69 x 1,79 m 
• Wymiary wewnętrzne szybu w świetle 1,65 x 1,75 m 
• Wysokość szybu    ~7,8m 

Dźwig osobowy obsługiwać będzie 2 kondygnacje: parter oraz piętro. 

10.2.   Przeznaczenie i program użytkowy 
Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie, budynek pełni funkcję ośrodka 
zdrowia.  

10.3.   Posadzki 
Posadzki na kondygnacjach obsługiwanych przez windę wykonać lub uzupełnić 
według rys. przekrojów oraz dopasować do istniejącej posadzki w budynku. 
Ewentualne uszkodzenia związane z remontem należy uzupełnić. W progu 
otworów drzwiowych założyć profile progowe.  

10.4.   Stolarka okienna i drzwiowa 

W celu realizacji inwestycji nastąpi zmiana układu okien w budynku. Demontażu 
ulegną 2 okna w korytarzu łącznika oraz rząd okien na parterze i piętrze budynku 
głównego ośrodka zdrowia. Powstałe otwory w łączniku zamurować całkowicie, 
natomiast w części ośrodka zdrowia zamurować częściowo i wstawić nowe okna 
wg rysunków.  
Stolarka drzwiowa wewnątrz budynku pozostaje bez zmian. 

10.5. Wykończenie wewnętrzne szybu windowego 

Ściany, podłogę i strop szybu zaprojektowano z trwałych niepalnych materiałów. 
Ściany oraz płytę nadszybia od wewnątrz wytynkować oraz pomalować  (zaleca się 
białą farbę emulsyjną). Dno podszybia należy wyrównać gładzią zachowując 
minimalną głębokość podszybia wynoszącą 100cm. Powierzchnię podłogi oraz 
ścian szybu do wysokości 1,5m pokryć farbą olejoodporną np. chlorokauczukową.  
Wymiary wewnętrzne szybu w świetle ścian wykończonych winny wynosić 
1,65x1,75 m. 
Płaszczyzna pomiędzy drzwiami  szybowymi odległa od drzwi kabinowych  max. 
150 mm musi być gładka  na całej wysokości szybu.   
W podszybiu umożliwi ć uziemienie urządzeń dźwigowych poprzez  zainstalowanie  
bednarki. 
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10.6.   Wykończenie zewnętrzne szybu windowego 

Zewnętrzną część szybu należy ocieplić styropianem EPS grubości 10cm (w części 
podziemnej XPS gr. 5cm) oraz wykończyć zaprawą tynkarską elewacyjną 
mineralną barwioną w masie kat.III na siatce zbrojącej z włókna szklanego. 
Kolorystykę szybu dopasować do istniejącej kolorystyki budynku.   

10.7.   Izolacje 

Przewiduje się następujące izolacje: 
- przeciwwilgociowa podszybia – 2x dysperbit, 
- przeciwwilgociowa dachu – 2x papa termozgrzewalna, 
- cieplna szybu w postaci styropianu EPS gr. 10cm, 
- cieplna podszybia w postaci styropianu XPS gr. 5cm, 
- cieplna dachu w postaci wełny mineralnej skalnej gr. 10cm. 

10.8.   Wentylacja szybu 
Przewidziano wentylację szybu grawitacyjną w postaci otworu wentylacyjnego 
30x30cm na zewnątrz szybu na jego północnej ścianie. Pole przekroju otworu 
wentylacyjnego spełnia wymóg minimalnej powierzchni wynoszącej 1% pola 
przekroju poprzecznego szybu. 

10.9.   Pokrycie dachowe szybu 
Pokrycie dachu szybu windowego stanowią 2 warstwy papy termozgrzewalnej. 
Założyć obróbki blacharskie w kolorze szarym. 
Na istniejącym dachu łącznika budynku w miejscu przylegania szybu windowego 
wyprofilować klin spadku ze styropapy.   

10.10.   Odwodnienie 

Wody opadowe z dachu projektowanego szybu windowego odprowadzane będą 
rurą spustową na dach parterowego łącznika. Nie zmienia się pozostałej części 
istniejącego układu odwodnienia i odprowadzenia wód deszczowych z budynku. 
Zaprojektowano rynnę ∅75 oraz rurę spustową ∅55.  

11. OPIS KONSTRUKCYJNY  

11.1. Rozbiórki  
Budowa szybu windowego wymaga demontażu okien oraz częściowej rozbiórki 
ścian poniżej okien do wymaganej wysokości otworów drzwiowych. 

11.2. POZ.1  Płyta fundamentowa szybu 
Zaprojektowano fundament szybu w postaci płyty fundamentowej o wymiarach 
2,35x2,45m i wysokości 0,5m z betonu C25/30 na podbetonie klasy C12/15 
o grubości 10cm. Płyta zbrojona siatkami z prętów ∅12 o wymiarze oczka 
15x15cm ze stali klasy A-IIIN. Głębokość posadowienia na poziomie istniejących 
fundamentów, tj. -1,76m.  
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11.3. Ściany szybu 

Zaprojektowano ściany szybu z cegły pełnej kl. 10, grubości 25 cm, na zaprawie 
cementowej kl. 5. Konstrukcję szybu zakotwić do istniejącego budynku za pomocą 
kotew stalowych wklejanych chemicznie przy zachowaniu przekładki 
styropianowej grubości 2cm. Kotwienie wykonać na poziomach stropów szybu. 

11.4. Zamurowania 

Otwory po demontażu okien zamurować bloczkami z betonu komórkowego klasy 
600 o grubości 36cm.  

11.5. Wieńce 

W poziomie stropów, pod płytą dachu szybu oraz nad otworami drzwiowymi na 
parterze oraz 1 piętrze należy wykonać wieńce żelbetowe o wymiarach zgodnych 
z rysunkami. Wieńce z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy A-IIIN. 

11.6. POZ.3 Płyta nadszybia 

Dach szybu należy wykonać w postaci płyty żelbetowej grubości 12cm, z betonu 
C25/30, zbrojonego stalą klasy A-IIIN. W płycie należy umieścić haki montażowe 
z pręta ϕ16 ze stali A-I. Izolacje dachu wg architektury. 

 

12. URZĄDZENIE DŹWIGOWE 
12.1.   Parametry techniczne dźwigu 

Typ urządzenia Dźwig osobowy   RS-O  630 MRL  
Normy  PN 81-20/50 
Udźwig / ilość osób  630 kg /  8 
Prędkość nominalna  1,0 m/s  
Moc / moc maszyny 4,5 kW / 5,3 kW 
Napęd Elektromechaniczny - bezreduktorowy  
Sterowanie mikroprocesowe zbiorcze w dół (simplex) 
Ilość startów na godz.  180 
Wysokość podnoszenia 3,40 m  
Ilość przystanków 2 
Ilość dojść 2 z jednej strony 
Zasilanie sieci 400V- 3 / 50 HZ / do 5,3 kW 
Wymiary kabiny  Kabina nieprzelotowa 

1100 mm (szerokość) x 1400 mm (głębokość) x 2100 
(wysokość) 

Wewnętrzne   
wymiary szybu 

1650 mm  (szerokość) x 1750 mm ( głębokość)   
Obowiązują wymiary jak na rys. dźwigu   

Nadszybie 3400 mm  
Podszybie 1000 mm  
Drzwi przystankowe   Automatyczne, teleskopowe 2 panelowe   

900 x 2000 mm  
Stal nierdzewna Skin Elephnat – 2 szt.  

Malowane na RAL7037 – 1 szt. .  
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Próg aluminiowy  
Drzwi kabinowe  Automatyczne, teleskopowe 2 panelowe 

Stal nierdzewna szczotkowana – 1 szt. 
900 x 2000 mm 

Zabezpieczenie drzwi: kurtyna świetlna 
Próg aluminiowy 

Wystrój kabiny  • Ściany – stal nierdzewna szczotkowana.  
• Cokoliki – stal nierdzewna. 
• Podłoga – PVC - kolor popielaty, 
• Poręcze – jedna gięta ze stali nierdzewnej na ścianie bez 

kasety dyspozycji. 
• Sufit – podwieszany, stal nierdzewna szczotkowana,. 
• Oświetlenie LED – 3 oprawy kwadratowe 200x200mm  

wzdłuż przekątnej sufitu. 
• Kaseta dyspozycji – ze stali nierdzewnej szczotkowana na 

całą wysokość  kabiny: 
- wyświetlacz TFT,  
- strzałki kontynuacji jazdy,  
- przycisk zamykania i otwierania drzwi, 
- przycisk „alarm”, 
- wskaźnik przeciążenia kabiny (akustyczny i wizualny) 
- przyciski pięter kwadratowe podświetlane z kodem 
Braille’a 
- gong, 

• Wentylator. 
Kasety wezwań   • Stal nierdzewna szczotkowana. 

• Montaż w ościeżach drzwi. 
• Na przystanku podstawowym strzałki kontynuacji jazdy 

i piętrowskazywacz  diodowy czerwony. 
• Na pozostałych przystankach strzałki kontynuacji jazdy.   

Inne • Dźwig dla osób niepełnosprawnych wg PN 81.70 . 
• Zjazd p-poż. wg PN 81.73. 
• Odporność ogniowa drzwi: brak  
• Połączenie ze służbami ratowniczymi wg PN81.28.- 

bezprzewodowy system komunikacji GSM ze służbami 
ratowniczymi.  

• Rezerwacja kabiny -klucz rezerwacji kabiny w kasecie 
dyspozycji.   

• Dodatkowe zabezpieczenie drzwi przystankowych – brak. 
• Oświetlenie szybu dźwigowego i gniazd w podszybiu.  
• Drabinka do podszybia.    

Opcje ECO • Opcja energooszczędna „Stand by” . 
• Automatyczne wygaszanie światła w kabinie. 
• Oświetlenie oszczędne w kabinie LED. 
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12.2.   Wytyczne dla dźwigu 

− Do miejsca wskazanego na rysunku przez dostawcę dźwigu doprowadzić zasilanie 
docelowe – najwyższy przystanek przy drzwiach przystankowych: linia 
pięciożyłowa 3x400 V obliczona na parametry wskazane na rysunku (moc, prąd 
rozruchu i pracy). 

− Dodatkowo, we wskazane na rysunku miejsce należy doprowadzić 2 linie 
trzyżyłowe 2 x 230 V z zabezpieczeniem administracyjnym (dla każdego dźwigu 
osobno) w celu oświetlenia kabiny i szybu. 

− Wykonać haki lub dźwigary montażowe w nadszybiu zgodnie z rysunkiem dźwigu. 
− Ściany, podłogę i strop szybu wykonać z trwałych niepalnych materiałów. Ściany 

pomalować (zaleca się białą farbę emulsyjną). Dno podszybia powinno być gładkie 
i nieprzepuszczalne dla wody. 

− Płaszczyzna pomiędzy drzwiami szybowymi odległa od drzwi kabinowych max. 
150 mm musi być gładka na całej wysokości szybu. 

− Oświetlenie szybu powinno składać się z punktów świetlnych rozmieszczonych 
wzdłuż szybu (w odległości około 2,5m od siebie) przy czym skrajne lampy 
powinny być usytuowane w odległości nie większej jak 0.5 m od dna podszybia i 
0.5 m od stropu nadszybia. 

− Natężenie oświetlenia w szybie musi wynosić nie mniej niż 50 luksów w odległości 
1m nad dachem kabiny (w każdym miejscu szybu) jak również w podszybiu. 

− W podszybiu dźwigu należy zamontować uziemione gniazdo 230V najlepiej pod 
dolną lampą oraz wyłącznik schodowy oświetlenia  -usytuowany tak aby 
oświetlenie można było załączyć (po otwarciu drzwi szybowych) bez wchodzenia 
do podszybia dźwigu. Opcjonalnie włącznik oświetlenia szybu- schodowy na 
ostatnim przystanku w pobliżu drzwi przystankowych. 

− Zasilanie gniazda i wysterowanie oświetlenia realizowane jest z szafy sterowej 
dźwigu (górny przystanek -zalecany obwód gospodarczy). 

− Drabinkę do podszybia wykonać wg wskazań kierownika montażu (drabinka 
stalowa przymocowana na stałe). 

− W szybie dźwigu nie może być żadnej „obcej” instalacji i szyb nie może być 
ogrzewany gorącą wodą lub parą. Urządzenia do obsługi i regulacji muszą 
znajdować się poza szybem. 

− W szybie musi być zapewniona  temperatura +5oC +40oC 
− W związku ze zmianą normy dźwigowej na PN 81-20, która będzie obowiązywała od 

1 sierpnia 2017r. przedmiotowy dźwig musi spełniać wszystkie wymagania zawarte 
w tym dokumencie. 

Miejsce przed drzwiami przystankowymi 
− Zapewnić oświetlenie sztuczne lub naturalne na każdym przystanku -  min. 50 

luksów na poziomie podłogi. 
− Na najwyższym przystanku zapewnić oświetlenie przed szafą sterową min.  200 

luksów na poziomie podłogi. 
− Wyprawić otwory drzwiowe oraz uzupełnić posadzkę przed drzwiami  

Łączność ze służbami ratowniczymi 
W uzgodnieniu  z wykonawcą montażu doprowadzić odpowiedni kabel telefoniczny 
do szafy sterowej zintegrowanej z  ościeżnicą  drzwi przystankowych na najwyższym 
przystanku.  W  przypadku, gdy nie przewiduje się recepcji w budynku lub 
pomieszczenia  dla  całodobowego nadzoru i ochrony należy uzgodnić z wykonawcą 
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montażu inną opcję zapewnienia połączenia z grupą ratowniczą (np. łączność 
bezprzewodowa GSM). 
Brak połączenia ze służbami ratowniczymi wyklucza możliwość włączenia dźwigu do 
eksploatacji ! 
 
Opcja zjazdu pożarowego 
W porozumieniu z wykonawcą montażu doprowadzić odpowiedni przewód do szafy 
sterowej dźwigu znajdującej się przy drzwiach przystankowych najwyższego 
przystanku.  

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

13.1. Charakterystyka obiektu Ośrodka Zdrowia 
 Pow. zabudowy Ośrodka Zdrowia: 759 m2 
 Pow. użytkowa Ośrodka Zdrowia: 1072 
 Kubatura:     4899 m3 
 Wysokość obiektu:    ~8,5 m n.p.t. - budynek niski (N) 
 Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 

13.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia budynku są wykonane z elementów 
trudnopalnych i nierozprzestrzeniających ognia. W budynku nie zakłada się 
magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

13.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
W pomieszczeniach nie będą stosowane substancje i produkty powodujące gęstość 
obciążenia ogniowego powyżej 500MJ/m2.  

13.4. Kategoria zagrożenia ludzi 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) budynek 
zaliczany do jest kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku nie występują 
pomieszczenia, w których będzie przebywać jednocześnie 50 osób.  

13.5. Podział obiektu na strefy pożarowe 
Każda część budynku stanowi oddzielną strefę pożarową. Ośrodek Zdrowia 
zakwalifikowano do jednej strefy pożarowej nie przekraczającej powierzchni 
8000m2. 

13.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności 
ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów 
budowlanych 

Budynek zalicza się do klasy odporności pożarowej „C”. 

Klasa odporności pożarowej budynku „C” wymaga następujących klas odporności 
ogniowej elementów budowlanych:  
- główna konstrukcja  R 60 
- konstrukcja nośna dachu  R 15 
- stropy    REI 60 
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- ściany zewnętrzne  EI 30 
- ściany wewnętrzne  EI 15 
- przekrycie dachu   RE 15 
Budynek spełnia wymagania poszczególnych elementów dla klasy odporności 
pożarowej „C”. Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem tylko dobudowę szybu 
windowego. 

13.7. Warunki ewakuacji  
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, 
do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej 
albo na zewnątrz budynku długość nie przekracza 40m. Do ewakuacji służy klatka 
schodowa o szerokości biegu min. 1,10m w świetle pomiędzy poręczami. Na 
kondygnacji parteru znajduje się jedno wyjście ewakuacyjne. 

13.8. Urządzenia instalacji p.poż.  
Nie dotyczy, projekt w swym zakresie obejmuje tylko dobudowę szybu windowego 
i nie ingeruje w ilość i rodzaj urządzeń przeciwpożarowych. 

13.9. Zaopatrzenie wodne  
Nie dotyczy, projekt w swym zakresie obejmuje tylko dobudowę szybu windowego 
i nie ingeruje w zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

13.10. Droga pożarowa 
Nie dotyczy, projekt w swym zakresie obejmuje tylko dobudowę szybu windowego 
i  nie ingeruje w zewnętrzne drogi pożarowe. 

13.11. Gaśnice 
Nie dotyczy, projekt w swym zakresie obejmuje tylko dobudowę szybu windowego 
i nie ingeruje w ilość i rodzaj urządzeń przeciwpożarowych. Budynek wyposażony 
jest w sieć hydrantów wewnętrznych oraz posiada na wyposażeniu gaśnice. 
 

14. UWAGI KOŃCOWE 
− Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie na etapie wykonawstwa. 
− Wszelkie prace należy wykonywać pod nadzorem upoważnionych osób. 
− Prace należy wykonywać ściśle z wytycznymi producentów zaproponowanych 

materiałów. Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania 
na terenie kraju. 

− Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
przepisami BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska. 

− Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyższego opracowania  dokonywać 
w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem. 

 
Opracowali: 

 
 

mgr inż. arch. Zbigniew Antczak    mgr inż. K.Zimny 
upr. nr 70/89/PW      upr. nr 158/85/Pw 

 
Poznań, grudzień 2016 r. 
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IV – PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 
zewnętrznego dźwigu osobowego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie 
Wielkopolskim. 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
- zasilanie maszynowni dźwigu; 
- zasilanie oświetlenia kabiny dźwigu; 
- zasilanie oświetlenia szybu dźwigowego; 
- doprowadzenie kabla telefonicznego do kabiny; 
- instalacje ochrony przeciwprzepięciowej; 
- ochronę od porażenia prądem elektrycznym. 

2. ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zasilanie windy realizowane będzie z instalacji zalicznikowej Inwestora w ramach 
istniejącej rezerwy mocy elektrycznej. 

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE 

3.1.   Rozdzielnica RG 

Zasilanie dźwigu osobowego zaprojektowano z rozdzielnicy głównej obiektu RG. 
W rozdzielnicy RG istnieje miejsce na rozbudowę (wg opisu pól rozdzielnicy). 
Przewiduje się rozbudowę rozdzielnicy o dodatkowe pola do zasilania maszynowni 
dźwigu. 
Zasilanie oświetlenia kabiny oraz szybu dźwigowego przewiduje się z rozdzielnicy 
piętrowej. Analogicznie jak w RG istnieje miejsce rezerwowe na rozbudowę 
rozdzielnicy. 

3.2. Instalacja zasilania maszynowni i oświetlenia kabiny i szybu. 

Instalację zasilania dźwigu i oświetlenia kabiny i szybu zaprojektowano 
przewodami typu YDY  z istniejącej rozdzielnicy piętrowej. Wyprowadzenie 
przewodów z rozdzielnic zaprojektowano w tynku do miejsca instalacji dźwigu. 
Przejście z piwnicy na piętro wzdłuż szybu dźwigowego przewiduje się w tynku. 
Zgodnie z zaleceniami producenta windy należy oprócz zasilania maszynowni 
windy, doprowadzić niezależne zasilanie do oświetlenia kabiny oraz oświetlenia 
szybu windy. 
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3.3. Instalacja telefoniczna. 

Do kabiny windy zgodnie z zaleceniem producenta zaprojektowano doprowadzenie 
przewodu telefonicznego z centrali telefonicznej obiektu. Trasa przewodu 
telefonicznego analogiczna jak przewodów elektrycznych. 

3.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano : 
-samoczynne wyłączenie obwodu, 
-instalację połączeń wyrównawczych, 
-wyłączniki różnicowo- prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA 
-system sieciowy TN-S. 
Prowadnice windy w szybie należy uziemić poprzez połączenie z uziomem 
instalacji odgromowej lub za pomocą uziomów głębinowych. rezystancja 
uziemienia nie powinna przekroczyć 10 omów. 

 
 
 

Opracował: 
 
 
 
 

mgr inż. Grzegorz Witosławski 
nr upr. 71/PW/92 
WKP/IE/5602/01 
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V –  INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 

 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126)”. W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Budynek zlokalizowany na działkach nr 447/5, 448, 447/4B ma nieregularny kształt i 
podzielony jest na 4 części: 

− kotłownia – od strony północno – zachodniej, na działce 448; 
− Ośrodek Zdrowia – od strony południowo – zachodniej, na działkach 447/5 i 448; 
− część socjalna budynku – od strony południowo wschodniej, na działce 447/5;  
− część mieszkalna – od strony północno – wschodniej, na działce 447/4B. 

Budowa odbywać będzie się w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia i nie będzie 
kolidować z innymi obiektami. 

2. ZAKRES ROBÓT 
Prace jakie będą wykonywane to: rozbiórka fragmentów ścian, demontaż okien,  

wykonanie fundamentów szybu, podszybia, ścian i przekrycia szybu windowego, 
uzupełnienie posadzek na parterze oraz 1 piętrze, obrobienie ościeży, wymurowanie ścian 
pomiędzy szybem a budynkiem, tynkowanie, montaż dźwigu wraz z instalacjami, 
malowanie, prace wykończeniowe.  

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW TERENU MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Do elementów zagospodarowania mogących stanowić zagrożenia należy zaliczyć: 

− Przedmiotowy budynek; 
− chodniki, place i drogi kołowe. 

4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT 
 Na czas budowy na zewnątrz budynku pojawi się rusztowanie, które winno być 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Pracownicy będą wykonywali prace na 
rusztowaniach na różnych wysokościach. Należy zabezpieczyć teren budowy przed 
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dostępem osób postronnych, szczególnie dzieci (wydzielenie placu budowy, ustawienie 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych.  

Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach 
niniejszego opracowania projektowego, zalicza się: 

− Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0m (ust 1, lit. b), 

− Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców (ust 1, lit. f). 

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI  
Przed przystąpieniem do realizacji budowy pracownicy winni być przeszkoleni 

i posiadać odpowiednie uprawnienia: 
− Codziennie przed wejściem na roboty pracownicy powinni zostać przeszkoleni 

z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy. 

− Pracownicy winni znać zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
− Należy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

− Należy określić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

− Pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu ochrony środowiska i utylizacji 
odpadów powstających przy realizacji. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenia wstępne 
oraz szkolenia okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, 
w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi 
w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 
na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
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Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 
nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

− udzielania pierwszej pomocy.  
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

6. WSKAZANIE  ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Dostęp na rusztowania niezbędne do montażu winien być zabezpieczony przed dostępem 
osób trzecich. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
W przypadku złych warunków atmosferycznych prace powinny zostać przerwane. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji 
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane 
i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji 
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
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odpowiednie uprawnienia.  
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż., a w szczególności: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu 
i przenoszeniu ciężarów z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.). 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali z dnia 2 listopada 1954 r. 
(Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.). 

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93). 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 62, poz. 285). 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bud. i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 
1138). 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie 
poinformować projektanta. 

 
Opracował: 

 
 

mgr inż. K.Zimny 
upr. nr 158/85/Pw 
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