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Spis zaw artoSci opracowania

T Opis Iechnjcnrv
IT T)llrn l-rczl-ricczr,.rislr\ lt i ochronv zclrowia
ilI. Rysunki budowlane



1.0 Opis techniczny

l ,l f)ane o96lne

Nazwa i adres obiektu:
Pr"zcdmiotcm opracowania jest w),konanie altany Srnietnikowej na 4 konlenerow dla

budvnku mieszkalnclct 66 przy ulicy Grodzkiei dz. nr 2950112 i 2950115

WlasnoSc: Spoldzielnia Rudowlano-Mieszkaniowa "JednoSi" w KroSnie ul. Teodora

Walslebena 4a110 38-400 Krosno

Podstawa opracowania
- Zlecente inwestora
- Uzgodnienia z inwestorem
- Aktualne przepisy i Polskie Normy

2.0 l'rojekt zagospodarowania dzialki

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie altany Smietnikowej dla budynku

rnie szl,alncg() pfz,\ Lrlicr Cr.odzlticj clz. nr 29-50/12 i2950115 w KroSnie.

2.2 lJsytuowanie.

Teren na kt6rym ma byc posadowiona altana Smietnikowa stanowi nieruchomoSi na

ktorej znajduj4 sig 2 budynki mieszkalne wielorodzinne. OdlegloSi altany Smietnikowej od
tl ch budl'nhon' nie przekracza 80n.

Dojazd na teren nieruchomoSci jest zlokahzowany od strony ulicy Betleja.

2.3 lstniej4cy stan zagospodarowania dzialki.

f'eren dziatki zabudowany dwoma budynkami wielorodzinnymi. Poza tymi budynkami
'nie ma innych obiekt6w kubaturowych. Na dziaLce znajduj4 siE trawniki oraz liczne
nasaclz-cnia l)olscia clo buclynkow wykonane s4z kostki brukowej lub plyt chodnikowych.
Na clzialce znajduj4 siq liczne instalacje doziemne.

2.4. Projektowane zabezpieczenie terenu placu budowy

W trakcie prowadzenia prac konieczne jest zabezpieczenie terenu wok6l prowadzonych

^ pracach budowlanych zgodnie zplanem BIOS.



3.0 Og6lna charakterystyka i zakres prac.

3.1. P rzygotowanie terenu.

Zlktcs prac przvgotou/awczych obejmuje zdjEcie humusu i plantowanie terenu na

obszarze gdzie bgd4 wykonywane prace. Miejsca usytuowania wiaty przedstawiony zostal na
planie zagospodarowania terenu. Konieczne jest wykonanie kawalka chodnika dojazdowego z
kostki brukowej.

3.2. Szczeg6lowy opis. prac.

Po wykonaniu rob6t przygotowawczych zdlgcra humusu i splantowaniu terenu nale?y
przl'gotor.r'ai otwory do zabetonowania kotew do kt6rych bgdzie przymocowana altana
Smietnika. Otwoly o Slednicy 30 cm i glgbokoSci 120cm. Kostka brukowa zostanie wykonana
ze spadkiem I u/o do 1,5'% celem umozliwienia odprowadzenia wody po zmyciu posadzki
rvod4. Do l<otew zostan4 zamontowane Scianki z desk4 elewacyjn4 o gruboSci min 19mm, W
celu zapeu'nienia u,errt),lacii w Scianach zamontowane zostan4 siatl<i rv ranrach Siatl<a z drutr;
stalowego o gruboSci 3mrn powlekana. Dach o konstrukcji stalowej belki 2200 w rozstawie
99 cm. Pokrycie dachu zblachy stalowej powlekanej falistej, Drzwi wejSciowe z prEt6w
stalowych czgSciowo obite desk4 elewacyjn4. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej.
Kolorystyka obr6bek blacharskich i pokrycia dachowego przyjEta zostala w kolorze
br4zowym RAL 5013.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych pozostaly teren zostanie splantowany r zasiany traw4.



Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

Do proiektu budowlanego budowy altany Smietnikowei na terenie
naleil4cym do Sp 6ldzielnia Budowlano -M ieszkaniowa "f edno 56"

w KroSnie.

Czgfit, opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych
stwarzaj4cych zagro2enie bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi
opracowany zostal na podstawie i wg wymog6w Rozporz4dzenia

Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca2003 r' I Dz'U'Nr I20,poz'
1126').

2. Zakres rob6t:

Projektowana inwestycja sklada siq z element6w:
1,. wykonania utwardzenia z kostki brukowej wraz z obrze1ami'
2. wykonania Scianek z deski elewacyinej drewnianej lub

drcwnopodoblcj o gruboSci 22mm w ramach z profilu zanrkniq[cgo

3. wykonania siatek w ramach z k4townika
4. wykr-rnania drzwt wejSciowych z krat stalowych i drewnianych lub

drewno podobnych des ek elewacyj nych
5. wykonania pokrycia dachowego z blachy powlekanej falistej na

l<onstru kcir drewni anej
6 uzupelnienie chodnika do altany.
7. plantowanie terenu i zasiew traw

3. Przewidywane -zagro2enia:

Prowadzeniem rob6t w okresie wystqpowania opad6w deszczu'

Prowadzenie rob6t w terenie zabudowanym.
Wyl<o nywa rr i c p rac b eto niarski ch i sp awaln iczy ch

Prace koordynuj4ce roboty podwykonawc6w.

4. Wydzielenie i oznakowanie mieisca prowadzenia rob6t:

Teren budowy jest wygrodzony i oznakowany stosownymi
tablicami i znakami, zabezpieczony przed osobami postronnymi;
Codziennie przed rozpoczqciem rob6t na budowie kierownik
robol lub majster sprawdzi stan zabezpieczeri placu budowy.

W przypadl<u wystqpi<'nia'tagroienia wypadkowego ludzi lub
sprzQtu majster lub kierownik rob6t wstrzymuje prace

powiadarni:rj.1r: kom;lcteutnt: osoby, dokonuje wpisu do

stosownych dokument6w nie podejmuj4c dalszych rob6t do czasu

usu niqcia z.agroienia',



4. Instrukta2 og6lny prowadzi slu2ba BIJP przedsiqbiorstwa,
instrukta2 stanowiskowy prowadzi kierownik rob6t lub kierownik
budowy przed rozpoczqciem rob6t w zakresie prowadzonych rob6t,
szkolenie podstawowe prowadzi wsp6lpracuj4cana stale firma z

uprawnieniami do prowadzenia szkoleri BHP i ppo2. zalwiadczenia ze

szkoleri BHP w posiadaniu Kierownika Budowy.

Materialy prociukcyjne, czqSci eksploatacyjne do sprzQtu i innc
skladowane w oryginalnych opakowaniach producenta w
wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

Kierownik Budowy nadzoruje prace sprzQtu oraz prowadzenie prac

r-riebezpier:2nyr;h na Lerenie budowy.

T(icrowniclwo buclowy posiada Srodki lEczno6ci do komunikowania siq ze

slu2bami miejskimi. Zachowane drogi do ewakuacji lub dojazdu slu2b

ratowniczyr:h i technir:znych na odcinkach gdzir: prowadzone sE prace.

Dokumentar:ja budowy znajduje siq w biurze pod nadzorem Kierownika
Budowy.

Obowi4zki nadzoru i pracownik6w przy prowadzeniu prac na terenie

budowy:

o

1. Obowi4zkiern Kierownika Budowy iest:

) Zapoznanie siq z projektami: technicznym i organizacji rob6t
dotycz4cym sposobu prowadzenia rob6t I rqczny, mechaniczny ],

t Om6wienie z brygadami sposobu prowadzenia rob6t;

L Obowiqzki majstra i brygadzisty.

Obowi:1zl<ir:m majstra i brygaclzisty jr-'st;

r Dob6r wla3ciwych narzgdzi pracy i sprawdzenie ich stanu

technicznego;
I Instruowanie pracownik6w o bezpiecznych metodach pracy;

O Nadzorowanie przestrzeganiaprzez pracownik6w przepis6w i zasad BHP;

I Wstrzymywanie prac w sytuacjach powoduj4cych zagrrtienia dla ludzi lub

Srodowiska
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Projektowcne obiekty

Obiekt Bilons powierzchni: Uwogi

E Wicto (oltono Smietnikowc) 20,32 m2

Dojscie i dojozd LL!!_,LLLLj 18.J5mz Kostko brukowo

CZESO OPISOWA

lstniejqce uzbrojenie terenu

0biekt/urzqdzenie Ozhoczsnie 0pis Uwogi

SieC energetyczno eNA SieC energetyczno, doziemno

SieC konolizocyjno ks SieC konolizocyjno, doziemno

Siee gozociqgowo gn Siee gozociqgowq, doziemno

lstniejgce obiekty kuboturowe

Obiekt Konstrukcjo Uwogi

lTl Budynek mieszkolny wielorodzinny M u rowon o Mox dtuqoSC dojScio z budynku do wioty -34,59m

Poziom posodzki wioty (oltony Smietnikowej) p.p.p.=209,80m.n.p.m.

Oznoczenie terenu objgtego wnioskiom i zorozem terenu dziotki/ek:
inwestycji ( tj.: obrgb: Sr6dmie5cie, jednostko: Krosno, dz. nr ewid.: 2950/12 i 2950/15)'
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Jednostko projektowo: Biuro Projektowe i Geodezyjne BP|G Morcin Kijowski
3E-+2J Torgowisko, ul. Le6no 5, tel. 5J7 227 237,
biuro czyrne od pon. - pt. w godzinoch 800-1600

e-moil: biuro-bpig@yohoo.com, NIP 684-232-72-36, REGON 1801 20S19

iS PiC
KREEiNE uL EIIESZ3ZADZKA 4E

Tyrur rysunku: 

ll

SYTU ACJA

Lokolizocjo: lf 
jednostt<o: Krosno, obrgb: 5r6dmiescie., dz. nr ewid.: 2950/12 i 2950/15

In westor: llSpOtOzietnio Budowlono-Mieszkoniowo "JEDNOSC" ul. Teodoro Wolslebeno 4o/1O 38-40Ct Krosno

llwioto (oltono Srnietnikowo)

ll r' soo

Doto oprocowonio: llliOiec 2Q19 r.

Uzgodnienio / opinie ,/ odnotocje urzgdowe:

Oproco{olli

Bronio: Architekturo / konstrukcjo

Funkclo; Projektont:

Don€ pssonoln€ mgr inz. orch. Adom Lyszczek, zom. 38-200 Josfo, ul. Koperniko 14,/46

Upr bvd.: UAN-2-EJ46- 155 / 57, A-6 +9- 30 /52
Tel. sfutborf (0-1J) 44 691 45

0qtq ogrocof,onio: flipiec 2019
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Licencja nr G.6642.641.20'19 1861 CL1

Nazwa organu wydajqcego licencjq:

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

Lrcenclobiorca:

BPIG BIURO PROJEKTOWE I GEODEZYJNE MARCIN KIJOWSKI
ul. Le$na 5
38-423 TargowiSka
NIP: 684-232-72-36 REGON: 180120919

3 Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Krosrr<-r, dnra 11 06 2019 l3:33.19

Okre6lenie obszaru/obiektu,
do kt6rego odnosi siq licencjaLp Nazwa materialu zasobu

ldentyfikator materialu
zasobu

Data wykonania
kopii

, YxtT"iil?lcza 
w postaci wektorowel w

11 06 2019

dzialki: [Sr6dmie6cie] 1666, 2031 ,2037,
203811, 203812, 2039, 2071, 207313,
207314 207315, 207316, 207413, 207511,
2075t2, 2076, 2077,2087, 2088, 2091t1,
2091t2, 2570, 2572, 2573t1, 2573t2,
tq71l1 *

4 Niniejsza licencja rrpowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorcg podmioty do
wykorzystywania wyszczeg6lnionych w pkt 3 materialow zasobu dla potrzeb wlasnych lub zwiqzanych z dzialalnoSciq
gospodarczq lLrb w celu pLrblikacli w sie<;i Internel pochodnych materialow zasobu w postaci: map, kartogramow,
kartodragramow lub innych opracowan kartograficznych, ktorych treSciq sq informacje pochodzqce z materialow zasobu oraz
i;rfoi ra;;c: rjori;inr; pizcz lict,'nc:rr;Lriorlq w t;tki spos6b, z-e nie mo2na rozdzielic tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materralow zasobu", a tak2e przetworzorlych do postaci elektronicznej materiaiow zasobu udostgpnionych w postaci
nieelektronicznej z nastqpujqcymi ograniczeniami:
a) maksymalna liczba urzqdzei, na ktorych mogq byc przetwarzane materialy zasobu lub rch pochodne,z wylqczeniem publikacji w sieci Inter-

net-10,
b) lqczny maksymalny naklad drukowanych lub kopli elektronicznych materialow zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu

44- 500

c) sposob publikacji w sieci Intcrnct pojedynczy obraz statyczny o rozm\arze maksymalnym do '1 000 000 pikseli

5 Nie narusza licencji udostgpnianie materialow zasobu przez licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach

uprawnieh okreSlonych w ust 4

(podpis organu lub upowaznionej osoby).

POUCZENIE

Zgodnie zaft.48a ust l ustawyzdnialT mala 1989 r - Prawogeodezyjneikartograficzne (Dz.U 22017 r.poz.2101 zpo2n. zm,) kto
y,'.7|L.;.;l1;|.r|l,,nr1(''|;]]yzaso|'irb<;z
osoDonr Lrzeor)r, podlega karze preniqznel w wysokoSct dziesiqciokrotnoSci op'laty, za udostQpnienie tych materialow

1).2574t12-577t12.577t22579t1,257s13,2580t1,2580t22.58013,2580t4,2580/5,2580/6,258017,258018,258112,258211,2583,258514,258811,258812,
2590, 2591 2592,2593,25s414,2668,2670147,2670166,2908112,290911,290912,291011,291012,2911,2913,291511,291611,291612,2917,292015,
29?0t6 2_921 tit 2922t3, 2944 2C50/1 2 29501 13, 2950t1 5, 255012 295014, 295017 295018, 295019 , 2951 /2, 2958/3, 2968/1 9, 3 1 86/1 , 3 1 86/3

Dokument wygenerowal(a); l\4ateusz Nowak, dn 11-06-2019 '13:33:1I

4tgd-a9b0-edgll03dd!:3b 1
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BIURO PROJEKIOWE I GEODEZYJNE BPIG MARCIN KIJOVVSKI
S&42e Tdrorhl(! ul, t€fia 5 U. 88+Z-z-35

ZADM
WIATASMBTNtr(oWA4X5

NRRYS.!,l

Dt*f,sR lp6ldzlelnia BudoilrlaruMl€szkanbwa'Jedno66"
rr Klo6nie 38-400 Krosno ul. Walslebena 4d10

ERANZA;
Arebl&r

Cosno, ob. Sr6dmlegcb,az. nr aMd. 2950/'t2 i2950/15 125 ,
rrrfd RYE,: tzUT

t;
vil.2019

AUIIORPRO'EKTU:
ogrba uoh" Adm Lyl?raAr
rpr. UAN-2-83I1615547



RZUT DAIHU

BIURO PROJEKTOWE I GEODEUJNE BP|G MARCIN KIJOWSKI
38-423TargowisloUl.L66na5 b|.66S72-72-35

wrATA swmmrowe+xs
Budowlano-Mieszkaniowa "Jedno56"

Kro5nie 38400 Krosno ul. Walslebena4all0

ob. Sr6dmie5cie,dz. nr ewid.2950/12 i2950/15

AUTORPROJEKTU:
mgr iot. arch. Adam Lyszczek
npr. UAI.I-2-83 46-15 5 I E7
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BIURO PROIEKTOWE I GEODEryJNE BP|G MARGIN KIJOWSKI
3&423 Targoryiska ul. k6nq 5 d.@72-f2-6

wrATA Slvrerr.urom.+xs
Budowlano-Mieszkaniowa "Jedno66"

Kro$nie 38400 Krosno ul. Walslebena4all0

ob. Sr6dmleScie,dz. nr ewid. 2950/12 i 2950/15

AUTORPROJEKTU:
mgr infl. anh. Adan Lyszozek
qr. UAN-2-E346-I55/87 )/,



WIDOK 7 PRZODU

ELEUAcJA ?OtuDpto wA

I

4040mm

BIURO PROJEKTOWE I GEODEryJNE BP|G MARCIN KIJOWSKI
38.423Tarsofliskeul.L€6na5 bl.66$72-7245

wIATA Swmmrowa+xs
Budowlano-Mieszkaniowa'Jedno66"

Kro$nie 38400 Krosno ul. Walslebena4all0

ob. Sr6dmle5cie,dz. nr ewid. 2950/12 i2950/15

Wdok zprzodu- elewacja poludniowa

AUTORPROJEKTU:
mgr ini. arch. Adam LYszczok
upr. UAN-2-83 46-155 187



WIDOK Z BOKU PRAWEGO
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BIURO PROJEKTOWE IGEODEUJNE BP|G MARCIN KIJOWSKI
38-423 TaBou,iske ul. k6na 5 bl, 66972-72€5

WIATA srcmmrowe+xs
Budowlano-Mieszkaniowa "Jedno66"

Krosnie 38400 Krosno ul. Walslebena 4al10

oU. SrOOmteScie,dz. nr ewid.2950/12 i 2950/15

Widok z boku prawego - elewacja wschodnia

AUIORPROJEKTU:
mgt inL, arch. Adam LYszczeh

npr. UAN-2-83 46-15 5 1 87



WIDOK Z BOKU LEWEGO

ELEwn lfn z4 cHoD,1/t4
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B]URO PROJEKTOWE I GEODEryJNE BP|G MARCIN KIJOWSKI
3&423 Teqofliska ul. h6na 5 bl. 66$72-72-35

wIATA Slvrenmcowe +xs

Budowlano-Mieszkaniowa "Jedno56"
Krosnie 38*400 Krosno ul. Walslebena4all0

ob. Sr6dmle6cie,dz. nr ewid. 2950/12 i 2950/15

Widok z boku lewego - elewacja zachodnia

AUTORPROJEKTU:
mgr inZ. alch. Adam Lyszczetk
upr. UAI.I-2-83 46-15 5 I 87



WIDOK 7 TYIU
ELEU\]'A ?ritPoclA

BIURO PROJEKTOWE I GEODEryJNE BPIG MARGIN KIJOWSKI
38-4iE Targorie*a ul, t s6na 5 bl. 6ft1-72-72€5

WIATA SrcINNTOWE+XS
Budowlano-M ieszkan iowa "Jedno56"

Kro5nie 38400 Krosno ul. Walslebena 4al10

ob. Sr6dmie6cie,dz. nr ewld.2950/12 i2950/15

Widok z tylu - elewacja p6lnocna

AUTORPROJEKTU:
mgr inL, alc'h. Adam Lyszczek
npr. UAN-2-83 46-15 5 I 87
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Podkarpacka Okrqgowa Rada Izby Architekt6w RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAT
(wypis z listy architekt6w)

Podkarpacka Okrqgowa Rada Izby Architekt5w RP za6wiadcza, 2e'.

mgr int. arch, Adam tyszczek

posiadajqcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl archiiektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnierl nr UAN-2-83 46-L55/87,
iocf *rnicenrr n: li.rq czlonkow Podkarpackiej Okrqgowej Izby Archltektow Rp
pod numerem: PK-0O84.

Czlonek czynny od: 06-09-2002 r.

DaLa r mreJsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-07-2019 r, Rzesz-6w.

7 -/,^,, -:--^^i^ r^^!zaswtaoczente lesr wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekt6w RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okrqgowej Rady Izby Architekt6w Rp.

N r weryfikacylny zaswiadczenia ;

P K-OO84- 3A88-D 1AF- 6CA7 -1 BA9

Darne zawarte w nrniejszyrn zaSwiadczeniu mozna sprawdzic podaj4c nr weryfikacyjny
za.swtadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekt6w: www.jzbaarchitektow.pl
lub kontaktuj4c siq bezpo:irednio z wlaSciwq Okrqgowa Izb4 Architektow Rp.


