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                       OŚWIADCZENIE 
Na  podstawie  artykułu  20 ustęp  4  ustawy  z  dnia  07 lipca  1994  roku  - Prawo 
Budowlane  / tj. Dz. U. nr 133  z  2006  roku , poz. 935  /  oświadczamy , że Wyżej 
wymieniony  projekt  budowlany  sporządzony  został  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.   

IMIONA  I  NAZWISKA  PROJEKTANTÓW  OPRACOWUJĄCYCH  WSZYSTKIE  CZĘŚCI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO , WRAZ  Z 
OKREŚLENIEM  ZAKRESU  ICH  OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI I NUMERU  POSIADANYCH  UORAWNIEŃ  BUDOWLANYCH  , ORAZ  DATĘ 
OPRACOWANIA  I  PODPISY ;
 
RAFAŁ  MACIEJEWSKI           BRANŻA ARCHITEKT.                  UPR. NR  240/01/DUW     
DATA SPORZ. 12.2016                                                                  PODPIS.............................................................................

KRZYSZTOF KUJAT                 BRANŻA KONSTR.                      UPR. NR 140/DOŚ/08
DATA SPORZ. 12.2016

IMIONA  I  NAZWISKA  OSOB  SPRAWDZAJĄCYCH   PROJEKT , WRAZ  Z  PODANIEM  PRZED  KAŻDĄ  Z  NICH  SPECJALNOŚCI I NUMERU 
POSIADANYCH  UPRAWNIEŃ  BUDOWLANYCH , DATĘ  I  PODPISY  ( JEŻELI  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNY  PODLEGA SPRAWDZENIU )  

AGNIESZKA KWAŚNIAK                  BRANŻA ARCHITEKT.            UPR. NR UAN.V-7342/6/3/80/92
DATA SPR. 12.2016                                                                    PODPIS..................................................................

HENRYK KARPIŃSKI                       BRANŻA KONSTR.                 UPR. NR  DOŚ/BO/1599/01     
DATA SPR. 12.2016                                                                    PODPIS..................................................................



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU

CZĘŚĆ  OPISOWA

1. Przedmiot  inwestycji ( w  przypadku  zamierzenia  budowlanego  obejmującego 
więcej  niż  jeden  obiekt  budowlany – zakres  całego  zamierzenia  oraz  kolejność 
realizacji  robót ) .

Przedmiotem  inwestycji  jest  adaptacja zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim   na 
dom opieki nad osobami starszymi .Przedmiotowa adaptacja polegć będzie na zmianie 
funkcji pomieszczeń.

2. Istniejący  stan  zagospodarowania  działki  lub  terenu  z  omówieniem 
przewidywanych  w  nim  zmian  , w  tym  adaptacji  i rozbiórek  ( w  zakresie 
niezbędnym  do  uzupełnienia  części  rysunkowej   projektu  zagospodarowania  działki 
lub  terenu ) .

Na  przedmiotowej działce znajduje się budynek objęty opracowaniem  oraz poza 
opracowaniem :  budynek gospodarczy, basen, schody terenowe , mury oporowe.

3.  Projektowane  zagospodarowanie  działki  lub  terenu  , w  tym  urządzenia 
budowlane  związane  z  obiektami  budowlanymi  , układ  komunikacyjny , sieci 
uzbrojenia  terenu  z  przeciwpożarowym  zaopatrzeniem  wodnym , ukształtowanie 
terenu  i  zieleni  ( w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części  rysunkowej 
projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu ) . 
  
Przedmiotem  inwestycji  jest  zmiana funkcji w istniejącym budynku pałacu.
Zrzut  wód  opadowych -bez zmian
Instalacja  wody -bez zmian
Zrzut kanalizacji sanitarnej -bez zmian
Ciąg pieszy  i  pieszo-jezdny, oraz wejścia  do  budynku -bez zmian

4. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1309/wł decyzją z dnia 25.05.1990 r.



PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS  TECHNICZNY ( zwięzły )

1.  PRZEZNACZENIE  I  PROGRAM  UŻYTKOWY  obiektu  budowlanego 

Dom opieki nad osobami starszymi

Charakterystyczne  parametry  techniczne  ( w  zależności  od  rodzaju  obiektu )

KUBATURA.............................................................................................bez zmian
ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI

•powierzchnia zabudowy  budynku                                        -      bez zmian

•powierzchnia użytkowa                                                         -     bez zmian  

WYSOKOŚĆ............................................................................................bez zmian
DŁUGOŚĆ................................................................................................bez zmian
SZEROKOŚC...........................................................................................bez zmian

Nazwy  poszczególnych   pomieszczeń  oraz  ich  powierzchnie  podano  w 
części  graficznej  opracowania .

FORMA  ARCHITEKTONICZNA
Obiekt  częściowo podpiwniczony ,  dwupiętrowy  z  poddaszem  użytkowym. Układ 
bryły  wieloczłonowy , dach wielospadowy. Całość  utrzymana  w  jednolitym 
charakterze.

FUNKCJA
Dom opieki nad osobami starszymi

SPOSÓB  DOSTOSOWANIA  OBIEKTU  DO  KRAJOBRAZU  i OTACZAJACEJ 
ZABUDOWY.
Projektowana zmiana funkcji istniejącego budynku nie narusza ładu przestrzennego 
okolicznej zabudowy i krajobrazu. 

Rozwiązania  konstrukcyjno-materiałowe  podstawowych  elementów  konstrukcji 
obiektu .     

FUNDAMENTY .
Istniejące bez zmian,.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE .
Istniejące bez zmian.
STROPY .
Istniejące stropy bez zmian.



ŚCIANKI DZIAŁOWE .
Istniejące bez zmian.
Projektowane ścianki działowe wykonać  z  płyty  GKF  na  ruszcie  metalowym.   

DACH.
Istniejący dach  drewniany  o  konstrukcji   płatwiowo-kleszczowej   kryty   dachówką 
ceramiczną w łuskę.- bez zmian

WIEŃCE I NADPROŻA .
Istniejące bez zmian.

WENTYLACJA  
Istniejąca wentylacja bez zmian.

STOLARKA OKIENNA .
Istniejąca bez zmian.

STOLARKA DRZWIOWA .
Istniejące drzwi  bez zmian
Projektowane drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe.
Wymiary stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami rzutów..

POSADZKI .
Bez zmian

OBRÓBKI BLACHARSKIE .
Bez zmian

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Instalacje : wodna, kanalizacji sanitarnej, elektryczna -bez zmian.

ELEWACJE
Bez zmian.

Kategoria  geotechniczna  obiektu budowlanego..........................nie  dotyczy

Rozwiązania  materiałowe  zewnętrznych  i  wewnętrznych  przegród  materiałowych – 
podano  w opisie  rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych .

Własności  cieplne  przegród  zewnętrznych  , w  tym  ścian  pełnych oraz  drzwi , wrót , 
a  także  przegród  przeźroczystych  i  innych ( w  stosunku  do  budynku 
wyposażonego  w  instalacje  grzewcze  lub  chłodnicze )

Ściany  zewnętrzne..............................................u=0,27 W/m2K   
Dach.....................................................................u=0,29 W/m2K
Okna.....................................................................u=1,1   W/m2K
Drzwi  zewnętrzne................................................u=0,8   W/m2K



Wpływ  obiektu  budowlanego  na  istniejący  drzewostan , powierzchnię  ziemi , w  tym 
glebę , wody powierzchniowe i podziemne .
Budynek  nie  ma  wpływu  na  w/w  elementy  środowiska  naturalnego .

Przyjęte  w  projekcie  architektoniczno-budowlanym  rozwiązania  przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne ograniczają lub   eliminują wpływ  obiektu  budowlanego  na 
środowisko  przyrodnicze , zdrowie ludzi i  inne  obiekty , zgodnie  z  odrębnymi 
przepisami .
  
OCENA  TECHNICZNA ( w  przypadku  projektowania  przebudowy , rozbudowy  lub 
nadbudowy ) obejmująca   także  w  uzasadnionych  przypadkach  ocenę  aktualnych 
warunków  geologiczno-inżynierskich  i  stan  posadowienia  obiektu  budowlanego .
Istniejący budynek   wykonany jest  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną.  Wszystkie 
elementy konstrukcyjne budynku tj fundamenty, ściany, stropy, dach spełniają 
wymagania  Polskiej  Normy. Technologia  wykonania  prawidłowa. Projektowana 
zmiana funkcji istniejącego obiektu nie powoduje nadmiernego zwiększenia obciążeń 
istniejącej części budynku.
Nie  występują  elementy  mogące   narazić  użytkowników  na  utratę  zdrowia  lub 
życia.  Obiekt  może  być  użytkowany  zgodnie  z  przeznaczeniem . 

Pozostałe  dane  dotyczące  obiektu  podano  w  części  graficznej  oraz  w  pozostałych 
tomach  dokumentacji . 
Detale , szczegóły  techniczne  i  montażowe  oraz  zestawienia  materiałów   podane 
zostaną  w  projekcie  wykonawczym .

DOŚWIETLENIE  ŚWIATŁEM  NATURALNYM

Stosunek  powierzchni  okien  do  powierzchni  podłogi  biorąc  pod  uwagę  część 
przeznaczoną  na  stały  pobyt  wynosi  więcej  niż  1 do  8 .
            
Pozostałe  dane  dotyczące  projektowanej zmiany funkcji obiektu  podano  w  części 
graficznej  oraz  w  pozostałych  tomach  dokumentacji . 
Detale , szczegóły  techniczne  i  montażowe  oraz  zestawienia  materiałów   podane 
zostaną  w  projekcie  wykonawczym .

WARUNKI BHP
Uwzględniając obowiązujące przepisy zawarte w Dz.U. Nr 169 poz 165 ( z póż 
zmianami) w sprawie ogólnej przepisów bhp. Tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003 
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w Dz.U. 47 poz. 401/03 w 
sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawcę (kierownika 
budowy) obowiązują przepisy dotyczące warunków technicznych jaki powinny 
obowiązywać budynki zawarte w Dz. U. Nm 75 poz , 690 z 2002 r ( z póż. Zmianami)  W 
zależności od przebiegu należy opracować plan BIOZ zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002 roku.   
    

OPRACOWAŁ:



INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA
(  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca  2003 r. )

Informacje   ogólne

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU  W ZAGÓRZU ŚLĄSKIM NA DOM OPIEKI 
NAD OSOBAMI STARSZYMI „PORANEK”
       
            Adres  inwestycji 
           Zagórze Śląskie 

           Imię  i  nazwisko  inwestora  oraz  adres inwestora.
CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ W ŚWIDNICY, PL. JANA PAWŁA II NR 1

            Imię  i  nazwisko  oraz  adres  projektanta  sporządzającego  informację 
            Rafał  Maciejewski , ul. Mickiewicza  2 , 58-250  Pieszyce   

Część  opisowa
• Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego
• wykonanie ścianki działowej 

2.  Wykaz  istniejących  na  działce  obiektów  budowlanych- Na  przedmiotowej działce 
znajduje się budynek objęty opracowaniem  oraz poza opracowaniem :  budynek 
gospodarczy, basen, schody terenowe , mury oporowe.
3. Elementy  zagospodarowania  terenu , które  mogą  stwarzać  zagrożenie 
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi .

• inne.........
4. Zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  występujące  podczas budowy ;
4.1  Prowadzenie  prac  na  wysokości  powyżej  5 m a  w szczególności  

• wykonywanie  więźby  dachowej    , ołacenia  dachu ,krycia  dachówką , 
wykonywania  obróbek  blacharskich ; niebezpieczeństwo  upadku  z  rusztowań 
bądź  dachu .

• Wznoszenie  ścian  ; niebezpieczeństwo  upadku z  rusztowań 
4.2 Wykonywanie  wykopów  o  ścianach  pionowych  bez  rozparcia  o głębokości 
powyżej  1,5 m  oraz  wykopów  o  bezpiecznym  nachyleniu  ścian o  głębokości  ponad 
3,00 m .

• wykonywanie  fundamentów   ; niebezpieczeństwo  przysypania  ziemią .
• Wykonywanie  ścian  piwnic  ( dla  budynków  z  podpiwniczeniem )  ; 

niebezpieczeństwo  przysypania  ziemią  
4.3 Wykonywanie  prac  z  udziałem  dźwigu  ; niebezpieczeństwo  związane  z 
zerwaniem  się  materiału  transportowanego  i  uszkodzeniem  dźwigu .

• Inne  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  budowlanych  , określić 
rodzaj , miejsce   oraz  czas  ich  wystąpienia .

5. Sposoby  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do realizacji 
robót  szczególnie  niebezpiecznych .
5.1  Przy  wykonywaniu  ścian ; wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani z 
przepisami  zawartymi  w  ROZPORZĄDZENIU    MINISTRA INFRASTRUKTURY  z 
dnia  6  lutego  2003  r.  W  sprawie  bhp  przy wykonywaniu  robót  budowlanych  ;Dz. 
U. Nr  47  poz. 401  rozdział  8 – Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze , rozdział  9 



– Roboty  na wysokościach , rozdział  12  - Roboty  murarskie  i  tynkarskie .
5.2  Przy  wykonywaniu  stropów  ; wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani z 
przepisami  zawartymi  w  rozporządzeniu  j.w. Dz. U. Nr  47  poz. 401 rozdział  9 
-Roboty  na  wysokościach  , rozdział  14  - roboty  zbrojarskie  i betoniarskie .
5.3  Przy  wykonywaniu  konstrukcji  i  pokrycia  dachu  ;  wszyscy  pracownicy powinni 
być  zapoznani  z  przepisami  zawartymi  w  rozporządzeniu  j.w. dz. U. 47 poz. 401 
rozdział  9 – roboty  na  wysokościach , rozdział  13 – roboty ciesielskie , rozdział  17 – 
roboty  roboty  dekarskie  i  izolacyjne .
5.4 Przy  wykonywaniu  prac  z  użyciem  dźwigu ; wszyscy  pracownicy  powinni być 
zapoznani  z przepisami  zawartymi  w  rozporządzeniu   j.w. dz. U. 47 poz. 401 rozdział 
7 – Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne .
6.Wykaz  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegającym 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w strefach 
szczególnego  zagrożenia  zdrowia .
6.1  Na  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym  na  planie  terenu  budowy (sporządza 
kierownik  budowy ) umieścić  wykaz  zawierający  adresy  i numery  telefonów  ;
- najbliższego  punktu  lekarskiego 
- straży  pożarnej
- posterunku  policji
6.2 W  pomieszczeniu socjalnym  oznaczonym na  planie j.w.  Umieścić punkty 
pierwszej  pomocy  obsługiwane  przez  wyszkolonych  w  tym zakresie  pracowników  
6.3 Telefon  komórkowy  umieścić  w  pomieszczeniu  socjalnym oznaczonym  na 
planie  j.w.
6.4  Kaski  ochronne , umieścić  w  pomieszczeniu  socjalnym  oznaczonym na  planie 
j.w.
6.5 Pasy  i  linki  zabezpieczające  przy  pracach  na  wysokościach  umieścić w 
pomieszczeniu oznaczonym  na  planie  j.w. 
6.6 Ogrodzenie  terenu  budowy  wykonać  wysokości  minimum  1,50 m , oznakować 
na  planie  j.w. 
6.7 Barierki  wykonane  z  desek  krawężnikowych  o  szerokości  15 cm ,poręczy 
umieszczonych  na  wysokości  1,1 m oraz  deskowania  ażurowego pomiędzy  poręczą 
a  deską  krawężnikową   
6.8  Rozmieścić  tablice  ostrzegawcze 
6.9  Zainstalować  oświetlenie  emitujące  czerwone  światło 
6.10 Daszek  ochronny  nad  stanowiskiem  operatora  dźwigu 
6.11 Na  terenie  budowy  za  pomocą  tablic  informacyjnych  wyznaczyć drogę 
ewakuacyjną i oznaczyć  na  planie  j.w. 
6.12 inne..............................................................................................................................

Podpis............................
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