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1.0 Opis techniczny

1.1 Dane og6lne

Nazwa i adres obiektu:
I'rzedmiotem opraoowania jest wykonanie altany Smietnikowej na 6 kontener6w dla

budynkow r.nieszkalnycb 34 i 36 przy ulicy Wojska Polskiego dz. m 290911

WlasnoSc: SpoldzieJnia Iludowlano-Mieszkaniowa "JednoSi" w KroSnie ul. Teodora

Walsle bena 4a110 38-400 I(rosno

l)odstawa opracowania
- Zicccruc inwcstrlra
- IJzgodnienia z inwestorem
- r\l'tLralnc przcpisl i Polshic Norn"iy

2.0 I'rojekt zagospodarowania dzialki

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przeclmiotem inwcstycji jest wykonanie altany Smietnikowej dla budynku

mieszkalne go przy ulicy Wojska Polskiego dz. m 2909ll w KroSnie.

2.2 Usytuowanie.

Teren na kt6rym ma byi posadowiona altana Smietnikowa stanowi nieruchomoSi na
kt6rej znaiduiq sie 2 budvnki rnieszkalne wielorodzinne. OdlegloSi altany Smietnikowej od

tych budynkow nie prz,ekracza 80m.

l)o1azd na teren nieruchomoScijest z,lokaliz,owany od strony ulicy Wojska Polskiego.

2.3 Istniej4cy stan zagospodarowania dzialki.

Teren dzialki zabudowany dwoma budynkami wielorodzinnymi. Poza tymi budynkami
nie ma innych obiektow kubaturowych. Na dzialce znajduj4 sig trawnikr oraz liczne
nasadzenia. Dojscia do budynk6w wykonane sq z kostki brukowej lub plyt chodnikowych.
Na .lzialcc znaiclLrial sig licznc ir-rstalac.lc doztcrluc.

2,,1. Projcktowanc zabc'zpicczcnic terenu placu budowy

W tral<cic prorvadzcnia prac konieczne jest zabezpieczenie terenu wok6l prowadzonych

" pracach budowlarrych zgodnie z planem BIOS.



3.0 Og6lna charakterystyka i zakres prac.

3.1. Przygotowanie terenu.

'La\<res prac prz.ygotowawczych obejrnuje zdjgcie humusu i plantowanie terenu na

<>b:zarze gclzic bgd4 wykonywaue prace. Miejsca usytuowania wiaty przedstawiony zostal na

pIarrie zagospoclarowania tcrenll. Konieczne jest wykonanie kawalka chodnika dojazdowego z

kostk i hr tri'rrwc' j.

3.2. Szczeg6towy opis prac.

Po u'\'l<t-rnaniu robot prz)'goto\\iar.l'czych zdjgcia humusu i splar-rtowaniu terenu naleZy
przygotowai otwory c1o zabetonou'ania kotcw do ktorych bqdzic prz)'n'roco\r'itna altanit

Smietnika. Otwory o Srednicy 30 cm i glgbokoSci 120cm. Kostka brukowa zostanie wykonana
ze spadkiem I ol> do 1,5% celem umoZliwienia odprowadzenia wody po zmyciu posadzki
wod4. Do kotew zostan4 zamontowane Scianki z desk4 elewacyjn4 o gruboSci min 19mm. W
celu zapewnienia wentylac-ji w Scianach zamontowane zostan4 siatki w ramach. Siatka z drutu
stalorvego o gruboSci 3mrn powlekana. Dach o konstrukcji stalowej belk|Z200 w rozstawie
99 crn. Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej falistej. Drzwi wejSciowe z prgt6w
stalowych czgSciowo obite desk4 elewacyjn4. Obr6bki blacharskie z blachy powlekanej.
I(ololy'styka obr'6bck blacharskich i pokrycia dachowego przyjgta zostala w kolorze
hritzou'vtr RAI- -50 1 3.

Po zrl<of czeniu rob6t hr-rdorvlanych pozostaly teren zostanie splantowany t zastany traw4;



Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

Do proiektu budowlanego budowy altany Smietnikowei na terenie
nalez4cym do Sp 6ldz ielnia Bud owlano - M ieszkaniowa "f edno6d "
w Kro5nie.

Cze(t, opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych
stwarzal.lcych zagro2enie bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi
opracowany zostal na podstawie i wg wymog6w Rozporz4dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 r. I Dz.U.Nr I20, poz.
1126 I.

2" Zakres rob6t:

Projektowana inwestycja sklada sig z element6w:
1. wykonania utwardzenia z kostki brukowej wraz z obrze1aml
2. wykonania Scianek z deski elewacyjnej drewnianej lub

clrcwnopodobncj o grr-rboSci 22mm w ramach z profilu
za mkniqtego

3. wykonaniar siatek w ramar:h z k.ltownika
4. wykonania drzwi wejSciowych z krat stalowych i drewnianych

lub drewno podobnych desek elewacyjnych
5 wykorrania pokrycia dachowego z blachy powlekanej falistej na

l<on strul<cj i d rewnianej
6. Uzupetnienie chodnrka do altany.
7. Plantowanie terenu i zasiew traw.

3. Przewidywane -zagro2enia:

Prowadzeniem rob6t w okresie wystqpowania opad6w deszczu.
Prowadzenie rob6t w terenie zabudowanym.
Wyko nywani e p rac b etoniarski ch i sp awaln iczy ch
Prace l<oordynujEce roboty podwykonawc6w

4. Wydzielenie i oznakowanie mieisca prowadzenia rob6t;

'['cren budowy jr:st wygrodzony i oznakowany stosownymr
ta bl i r;a rrr i i zn a l< a m i,'tab r:r.pir: c.z<t ny przed o sob ami p ostro n nym i ;

(.odzii:rrrric plzcd rozpoczqr:icnr rob6t na budowic kielownik
rob6t lub majster sprawdzi stan zabezpieczei-t placu budowy.

W przypadku wyst4pienia zagroienia wypadkowego ludzi lub
sprz.Qtu majster lub kierownik rob6t wstrzymuje prace
powiadanrialilc I<orrrpctcntllc osoby, dokonuje wpisu do
stosownyr:h dol<ument6w nie podejmujqc dalszych rob6t do czasu
usunrQCla zagrozenta;



5.

4. Instruktaz og6lny prowadzi slu2ba BHP przedsiqbiorstwa,
instnrktai stanowiskowy prowadzi kierownik rob6t lub kierownik
Liudowy pr zed rozpoczgciem rob6t w zakresie prowadzonych rob6t,
szkolenie podstawowe prowadzi wsp6lpracuj4ca na stale firma z
rrprawrricrlriauti do prowadzenia szkoleh BHP i ppo2. zalwiadczeniaze
szkoler'r llFlP w posiadaniu Kierrownika Budowy.

Materialy protiukcyjne, r:zq6ci eksploatacyjne do sprzqtu i inne
.skladowane w oryginalnych opakowaniach producenta w
wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

T{ii:r'or,rrnik Rrrdowy nadzorujc prace sprzqtu oraz prowadzenie prac
niebezpiecznych na terenie budowy.

Kir:rownictwo buciowy posiada SrodkilqcznoSci do komunikowania siq ze

slu2bami miejskimi. Zachowane drogi do ewakuacji lub dojazdu slu2b
ratowniczych i technicznych na odcinkach gdzie prowadzone s4 prace.

Dokunentacja budowy znajduje siq w biurze pod nadzorem Kierownika
tsudowy.

Obowiqzki nadzoru i pracownik6w przy prowadzeniu prac na terenie

budowy:

9

1. Obowiqzkiem Kierownika Budowy iest:

7lutr-rozn;rrrrr: siq z pr-ojcl<lami: Ler;hnir;znym i organizacji rob6t
d.otyczqr:ym
I:

- sposobu prowadzenia rob6t lrqczny, mechaniczny ],
0rn6wienie z brygadami sposobu prowadzenia rob6t;

l. Obowi4zki maistra i brygadzisty.

Obowiqzkiem majstra i brygadzisty jest:

r Dob6r rvlaSr:rwyr:h narzr;clzi pracy i sprawdzenie ich stanu
technicznego;

o Instruowanie pracownik6w o bezpiecznych metodach pracy;

t Nadzorowanie przestrzeganiaprzez pracownik6w przepis6w i zasad BHP;

o Wstrzyrnywanie prac w sytuacjach powoduj4cychzagroienia dla ludzi lub
s rodow iska.
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CZESE OPISOWA

Projektowone obiekty
Lp Obiekt Eilons powierzchni: Uwogl

I| Wiotc (oltono Smietnikowo) 12,31 m2

Dojscie i dojozd LL-fLr.t-F;L-i 27,57 mz Kostko brukowo

Ruro ochronnq r 'O,
IU
'lo

przewody:eN, e, t - ruro oslonowo 110 dwudzrelno
brzewodv:sN - ruro os{onowo 16O dwudzielnc

lstniejqce uzbrojenie terenu

0biekt/urzqdzenie 0znoczen le 0pis Uwogi

Sie€ cieo{owniczo SieC cieplowniczo, doziemno

Sie6 telefoniczno SieC telefoniczno, doziemno

Siee energetyczno eNA SieC energetyczna, doziemno

Sie6 kcnolizocyjno KS Siee konolizocyjno, doziemno

Siee gozociqgowo 9A Sie6 gozociqgowo, doziemno

SieC gozociggowo gD Siee gozociqgowo, doziemno

lstniejqce obiekty kuboturowe
Lp Obiekt Konstrukcjo U wogi

f Budynek mieszkolny wielorodzinny Murowono Mox dluqoSC doiScio z budynku do wioty -45,8m

tJl Budynek mieszkolny wielor=odzinny Murowono Mcx d{u9o56 dojSciq z budynku do wioty -77,6m

Poziom posodzki wioiy (oltony Smietnikowej) p,p.p.=Zl +,50m.n.p.m.

terenu objgtego wnioskiem i zorozem terenu dziofki/ek:
tj.: obrgb: Sr6dmieScie, jednostko: Krosno, dz. nr ewid,: 2909/1),

Zo zgodno9C
lipiec 2019 r,
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Bronroi Architekturo r/ konstrukcjo '^ " .'AdamLYt
I v ^;-, zrehtle4'. rc L".,"a'rcn-,tktonirtnei

tnienia'tt "^t),";
t- ^, ^dr Aniczen

Czlonek
, ,.-0084

Lzlul r€^ nika
8-200 Jas 5

tel. tc *-" - '

14146

runkcio: Projektont: i',:
0one personolne mgr inz. orch. Adom Lyszczek, zom. 36-200 Joslo, ul. Koperniko 14/46
Jp. bsd i u AN- 2-8346- 1 55 /E7, A-6+9- 30 /62
T.l. sfuibast, (o-l3) 44 691 45

)qto oprocof,onlo: lipiec 2019 r

Jednostko projektowo: Biuro Projektowe i Geodezyjne BPiG Morcin Kijowski
3E-423 Torgowisko, ul. LeSno 5, tel. 5J7 227 237,

' biuro czlnrne od pon. - pt. ,, godzinoch 800-1600
e-moil: biuro_bpig@phoo.com, NIP 684-232-72-36, REGON 1801 20919

H""Fi"G
KRoBNo UT BIEEZEZA.EJZKA 4ESYTU ACJA

ll 
jednostt<o: Krosno, obrgb: 5r6dmieScie., dz. nr ewid.: 2gO9/1

llSnOtOzietnio Budowlono-Mieszkoniowo "JEDNOS6 " ul. Teodoro Wolslebeno 4o/1O 38-400 Krosno

llwioto (oltono smietnikowo)

Doto oprocowcnio' llliOiec 2O19 r.

Uzgodnienio / opinie ,/ odnotocje urz?dowe:



Licencja nr G.6642.641.2019 1861 CLI

Nazwa orgalu wydajqcego licencjq:

Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A

Licencjobiorca:

BPIG BIURO PROJEKTOWE IGEODEZYJNE MARCIN KIJOWSKI
ul. Le6na 5
38-423 Targowiska
NIP: 684-232-72-36 REGON: 180120919

lnformacje o materialach zasobu, kiorych dotyczy licencja:

Lp Nazwa materialu zasobu , ldentyfikator materialu Data wykonania
I zasobu I kopii

Krosno, dnia 11.06 2019 13:33:19

Okre5lenie obszaru/obiektu,
do ktorego odnosi sig licencja

, Mapa z.asadni<>za w postaci wektorowel w
:,ka;1,:f' I l;[)0 11 06 2019

dzialki: [Sr6dmie6cie] 1666, 2031 ,2037,
2038t1, 2038t2, 2039, 2071, 2073t3,
207314, 2073t5, 207316, 2074t3, 2075t1 ,

207 5t2, 2076, 2Q77, 2087, 2088, 2091 t 1,
2Q91t2, 2570, 2s72, 2573t1 , 2573t2,
257313, -

4 Niniejsza licencja upowaznia llcencjobiorcQ wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorcQ podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 ntaterialow zasobu dla potrzeb wlasnych lub zwiqzanych z <lzialalnoSciq
g;ospodarczq lub w c;elu publikacli w siec;i Internet pochodnych material6w zasobu w postaci: map, kartogramow,
kartodiaqram6w lub innych opracowair kartograficznych, kt6rych tre6ciq sq informacje pochodzqce z materia{6w zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorcQ w taki sposob, ze nie mozna rozdzielie tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materiaiow zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialow zasobu udostqpnionych-w postaci
nieelektronicznej - z nastgpujqcymi ograniczeniami :

a) maksymalna liczba urzqdzen, na ktorych rnogq by6 przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne,z wylqczeniem publikacji w sieci Inter-
net- 10

b) tEczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych material6w zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 5nn

c) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 OOO 000 pikseli.

5 Nie narusza licencji udostgpnianie material6w zasobu przez licencjobiorcq innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okre6lonych w ust 4.

(podpis organu lub upowaZnionej osoby)"

POUCZENIE

Zgodnie zaft. 4Ba ust 1 ustawy zdnia 17 maja 19Bg r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U 22017 r poz 2101 zpo2n zm) kto
wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostqpnia je wbrew postanowieniom licencji
osobom trzecim, podlega karze pieniqznej w wysokoSci dziesiqciokrotno6ci oplaty, za udostqpnienie tych materialow

1) .257411,257711,257712 257511,257913,258011,258012 258013,258Ot4,2580/5,2580/6 2550t7,2580t8,2581t2,258211,2583,258514,2588t1,2588t2,
2590, 2591, 2-592-.2593.259414.2668.2670147,2670166,2908112,2909t1,2909t2,2910t1,2910t2,2911,2513,2915t1,2s16t1,2916t2,2917,2g2ot5
l?920,'(i :19:11/3 tt922.13 ?944 2950t1'2.2950 1ii i2950/1 5.295012,291)0 4,29501-/,2950/8,2950/9,295112,2s5813 2968/19 3186/'j ,3186/3

Dokutnentwygenorowal(a) lMateusz Nowak, dn l1-06-2019.13:33:19

4fgd agb0-ed9303ddcilb1
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BIURO PROJEKIOWE IGEODEZYJNE BPIG MARCIN KIJO'YSKI
3&423 Tdlorbli ul. LCna 5 tl. 86$Z-74s5

ZADANI&

WIATA SMIETNIKOWA 4X5

NRRYS.I
I

D{WBSIB ]pdldzielnia BudowlaneMleszkanlowa'JednoS'f
rv KroSnie 38-400 Krosno ul. WalElebena 4al10

ERANZA
Arotith!

(osno, ob. Srddmiedcle,dz. nr eYvld. 2909/1 1:25

orlcew,, lnzur l" 
ttrr.zots

AUTORPROJBKTU:
ngr lnir. arcb. Adu Lylzc,zr'u
rr. UAN-2-8346155n7



RZUT DACHU

BIURO PROJEKTOWE IGEODEZJNE BPIG MARCIN KIJOWSKI
3&423 Targoniska ul. L€6na 5 b/l.ffit72-12-36

wrATA sl\4lEm[trcOWe+xS

Budowlano-Mieszkaniortra'Jedno56"
Kro$nie 38400 Krosno ul. Walslebena4all0

ob. Sr6dmie6cie,dz. nr ewid. 2909/1

AUTORPROJEKTU:
mgr inL. arch. Adu Lyszczot
npr. UAI.I-2-83 46-1 5 5 I 87
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BIURO PROJEKTOWE I GEODEryJNE BPIG MARCIN KIJOWSKI
3&423 Targorieka ul. k6na 5 t€|, 66$72-72-35

WIATA srcrr,Wrowe +xs

Budowlano-Mieszkaniowa "Jedno66'
KrcSnie 38400 Krosno ul. Walslebena4all0

ob. Sr6dmie6ciedz. nr ewid.2909/1

AUTORPROJEKTU:
mg it2. arch. Adam Lyszczek
npr. UAl.[-2-83 46-155 187



Erc u4cJ4
WIDOK Z PRZODU

?Ot./DptouO - UgHo Dr/q

il||tl l||ltl

BIURO PROJEKTOWE I GEODEZJNE BP|G MARCIN KIJOWSKI
3&423 Ta4owiska ul. Le6na 5 tol. 66$72-72-35

wrATA slner'Nnrowl, +xs

Budowlano-Mieszkaniowa "Jedno56"
Kro6nie 38400 Krosno ul. Walslebena 4al10

ob. Sr6dmieScie,dz. nr ewid. 2909/1

\Mdok zprzodu - elewacja

AUTORPROJEKTU:
mgr ini. arch. Adam Lyszczek
npr. UAN-2-83 46-155 lE7
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!{IDOK Z BOKU PRAWEGO

Pityocrvo - ughHoDrrtt 4

|l t

BIURO PROJEKIOWE IGEODEUJNE BP|G MARCIN KIJOWSKI
38-42STarSoyvisks ul. L66na 6 tel.66&72-72€5

\ilIATA Sumnwrowa+xs
Budowlano-Mieszkaniowa "Jedno56"

Kro6nie 38.400 Krosno ul. Walslebena4all0

ob. Sr6dmle5cie,dz, nr ewid. 2909/1

Widok z boku prawego - elewacja p6lnocno- wschodnia

AUTORPROJEKTU:
mg inL. arch. Adam Lyszczek
npr. UAt I-2-834 6-155 I 87



WIDOK 7 BOKU LEWEGO

ELE UA'J+ pctugr/toh/c ^ z4cftoD/{t 4

I n ll

5030mm

BIURO PROJEKTOWE I GEODEAJNE BPIG MARCIN KIJOWSKI
3&42f Targoriska ul. L€ilna 5 bl.0fdgl2-72-36

wrATA Srrenwrowa+xs
Budowlano-Mieszkan iowa "Jedno56"

Kro5nie 38-400 Krosno ul. Walslebena4all0

ob. Sr6dmie6cie,dz. nr ewid. 2909/1

Widok z boku lewego - elewacja
DAT.{:

vlt.2019

AUTORPROJEKTU:
mgr in2. arch. Adam Lyszczek
npr. UAN-2-83 46-1 5 5 | 87



!{IDOK 7 TYTU

, ELEuncJ4 ?O t ^/oc/{o' 
zAcll20/v1,1

1

BIURO PROJEKTOWE I GEODE4JNE BP|G MARCIN KIJOWSKI
3&423 TaEofllske ul. L€6na 5 bl. 663-72-72-36

wrATA sUrerNnrowe +xs

Budowlano-Mieszkaniowa'Jedno66"
Kro6nie 38400 Krosno ul. Walslebena 4al10

ob. Sr6dmie6cie,dz. nr ewi d. 29flSl 1

\Mdok z tylu - elewacja p6lnocno-zachodnia

AUTORPROJH(TU:
mgr ini, arch. Adam Lyszcze'k
rryr. UAI.I-2-83 &155 I 87
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Podkarpacka Okrqgowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE . ORYGINAT
(wypis z listy architekt6w)

Podkarpacka Okrqgowa Rada lzby Architekt6w RP zaSwiadcza, 2e',

mgr in2. arch. Adam &Yszczek

posiadaj4cy kwalifikacSe zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w snecialnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN-2-8346'L55/a7,
jest wpisany na listq czlonkow Podkarpackiej Okrqgowej Izby Architektow RP

pod numerem: PK-O084.

Cz-lonek czyr'rny od: 06-09-2002 r,

Data i mrejsce wygenerowania za:iwiadczenia: 25-07-2OI9 r. Rzesz5w.

Za6wiadczenie jest wazne do dnia: 3L-12'2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okrqgowej Rady Izby Architektow RP'

N r weryfikacyj ny za6wiadczenia :

P K-0O84- 3A8 8-D lAF- 6CA7 -1 BA9

''t- I

Dane zawarte w niniejszym za5wradczertiu mozna sprawdzic podaj4c nr weryfikacyjny
zaswradczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekt6w: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujqc siq bezpo(rednio z wtaSciw4 Okrqgowa lzbE Architekt6w RP.


