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Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017 r. nr poz. 1332)

oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi

przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy części pomieszczeń istniejącej
szkoły podstawowej w Międzylesiu na żłobek jednooddziałowy. 

W planie zagospodarowania przestrzennego teren działki nr 214/23 objęty
jest symbolem  8UO, dla którego ustala się:

 przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty na wydzielonych
działkach wraz z zielenią towarzyszącą

 przeznaczenie uzupełniające: modernizacja , adaptacje i przebudowy
istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z
zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi 

 zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi publiczne i komunalne
lokale mieszkalne z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami
obowiązujących przepisów szczególnych

Dopuszczalne funkcje towarzyszące w tym : drogi wewnętrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna , obiekty małej architektury, zieleń
urządzona

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 ustala się zakz lokalizacji wszelkich obiektów usługowo-rzemieślniczych i

produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i
materiałów masowych

 ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko- wymagających
sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 wysokość modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie może

przekroczyć 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie
więcej niż 14m licząc od poziomu terenu ( najniższego) do okapu dachu

 dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę ( w tym utwardzone
nawierzchnie , dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 %
powierzchni działki, pozostałą część należy użytkować jako czynną
biologicznie ( trawniki, zieleń ozdobna, ogrody)

 ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy- 0,8
 ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg 
 ustala się jako obowiązujące stosowanie w nowoprojektowanych budynkach

mieszkalnych połaci dachowych do 60 stopni, w układzie symetrycznym,
dopuszcza się dachy wielospadowe i płaskie.



2.Stan istniejący zagospodarowania 

Na działce nr 214/23 w Międzylesiu znajduje się Szkoła Podstawowa. W
części A szkoły (strona południowa) przeznaczono część pomieszczeń na
planowany żłobek. Istniejący budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym,
częściowo podpiwniczonym, przykryty dachem płaskim. Budynek został
wybudowany w latach 80 tych XX w. Dach kryty papą asfaltową.
Wejście do szkoły dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony

zachodniej. Do budynku doprowadzona jest woda z wodociągu miejskiego, ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzone są
istniejącym przyłączem kanalizacji deszczowej. Do budynku doprowadzona jest
energia elektryczna. Budynek ogrzewany jest z istniejącej kotłowni na paliwo stałe.
Miejsca parkingowe zostały wydzielone na placu od strony zachodniej. Wjazd na
teren działki jest istniejący od ul.Chrobrego. 

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowa inwestycja nie zmieni istniejącego zagospodarowania działki.
Planowany żłobek zlokalizowany będzie w istniejących pomieszczeniach szkoły
oraz dodatkowo powiększony o część korytarza. Zaplanowano nowe wejście
przewidziane tylko dla żłobka od strony południowej w miejscu przeszklenia –
doświetlenia korytarza. Do wejścia zaplanowano ciąg pieszy o szerokości 150cm
połączony z drogą dojazdowa do szkoły. Na terenie działki znajduje się teren
zielony-plac zabaw dla dzieci -ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działek 

Bilans terenu nie ulegnie zmianie.

5. Położenie względem terenów chronionych

Budynek szkoły nie znajduje się w strefie chronionym.  

6. Położenie względem terenów eksploatacji górniczej
 
Działka  nie znajduje się w obszarze terenów eksploatacji górniczej.

7. Zagrożenia dla  środowiska :
a) obiekt nie stwarza zagrożenia dla środowiska, 
b) powstające w czasie eksploatacji odpadki będą gromadzone w
plastikowych workach, składowane w pojemnikach na śmieci i wywożone na
wysypisko śmieci,
c) w czasie eksploatacji nie będą emitowane żadne szkodliwe substancje.



Opis techniczny

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
przebudowy części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej na żłobek
jednoodziałowy

1. Przeznaczenie i program użytkowy 
Projektowa przebudowa części pomieszczeń szkoły ma na celu zlokalizowanie tam
żłobka jednoodziałowego dla dzieci. 
Na pomieszczenia dla żłobka zaadaptowano salę lekcyjną, zaplecze sali szkolnej,
łazienkę, pomieszczenie gospodarcze i cześć korytarza. Istniejąca wysokość
pomieszczeń wynosi 315cm. Żłobek przewidziany jest dla 15 dzieci. 
Przy wejściu zaplanowano wózkownię, szatnię wspólną dla dzieci i pracowników
oraz małe biuro. Zaplecze sali wykorzystano na zaplecze kuchenne. Łazienka i
pomieszczenie gospodarcze zaplanowano jako pomieszczenia sanitarne dla dzieci i
dla pracowników. Do przygotowywania posiłków wykorzystana będzie kuchnia
szkolna. Posiłki będą przywożone do zaplecza kuchennego, gdzie będą wydawane
dla dzieci. Zaplecze jest przygotowane do podgrzewania butelek dla dzieci oraz
przechowywania  pokarmu w lodówce.
W sali przewidziano miejsce do przewijania dzieci.
W pomieszczeniu sanitarnym znajduje się miejsce do przewijania dzieci oraz do
mycia dzieci (brodzik z natryskiem). Dla dzieci korzystających z nocników
przewidziano stojak z nocnikami oraz miejsce do mycia i odkażania.
Do noclegowania dzieci przewidziano leżaki i pościel oznakowaną i przypisaną dla
konkretnego dziecka, które rozkładane są w salach w czasie przewidzianym do
leżakowania, następnie składane w miejsca do tego przewidziane. W pomieszczeniu
znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
W sali dla dzieci wszystkie okna są otwieralne.
Na grzejniki należy zamontować ochrony, instalacje elektryczna powinna być
zabezpieczona przed dziećmi.
Szatnie przewidziane poprzednio dla dzieci przedszkolnych będą służyć dzieciom
żłobka.  

Parametry techniczne żłobka:
powierzchnia użytkowa  -         242,1 m2

Parametry całego budynku nie ulegają zmianie.

Zestawienie pomieszczeń :

Parter:
- wiatrołap -   3,6m2

- wózkownia -   8,1m2

- szatnia dzieci - 10,9m2

- biuro -   3,9m2



- sala -  50,2m2

- korytarz -   28,8m2

- zaplecze kuchenne -   11,4m2

- korytarz -     4,2m2

- toaleta    -           12,6m2

- pomieszczenie na sprzęt sanitarny -     1,1m2

- wc dla niepełnosprawnych -     4,3m2

    241,7m2

2. Forma architektoniczna  
Planowana inwestycja nie zmieni architektury budynku. W elewacji

południowej w miejscu istniejących okien zaprojektowano główne wejście do
żłobka i okno do biura.  
Funkcja przebudowy: 

- żłobek dla 15 dzieci
Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Inwestycja nie zmienia gabarytu i formy architektonicznej istniejącego budynku i
nie narusza wartości kulturowych środowiska. 

3. Układ konstrukcyjny
Planowana inwestycja nie zmienia układu konstrukcyjnego obiektu. 

1) Fundamenty:
- istniejące murowane pozostają bez zmian 

2) Ściany konstrukcyjne 
- w poziomie parteru ściany murowane z pustaków- bez zmian

3) Stropy:
 istniejące nad parterem i I piętrem żelbetowe– pozostają bez zmian 

4) Schody :
 - monolityczne żelbetowe - istniejące pozostają bez zmian

5) Dach - stropodachy żelbetowe z płyt prefabrykowanych.

6) Wentylacja – wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną, 

7) Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dn. 24.09.1998 ( dz. U.Nr 126 poz. 839 ) budynek należy do II kategorii
geotechnicznej. Warunki geotechniczne nie ulegają zmianie.



8 ) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych :

a) Ścianki działowe:
 istniejące  – murowane z cegły
 zamurowanie otworu drzwiowego- ściana murowana z pustaków gr. 25cm
 projektowane ściany systemu NIDA-GIPS z rusztem stalowym złożonym

z kształtowników U-100 przytwierdzonych do podłoży i sufitu oraz
ustawionych pionowo odpowiednio kształtowników C100. Szacunkowo
masa rusztu dla 1 m 2 ściany wynosi 1,7 do 2,8 kg. Generalnie przewiduje
się zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych
typu GKB I wodoodpornych i ognioodpornych grub. 12,5 mm,
spełniające wymagania PN-B-79405.1997

Przewiduje się malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń farbami
dyspersyjnymi nawierzchniowymi do wnętrz posiadające odpowiednie
świadectwa ich dopuszczenia przez ITB 

b) Izolacja cieplna:
- ściany zewnętrzne nie podlegają dociepleniu.

c) Izolacja przeciwwilgociowa istniejąca:
- pionowa – dysperbit 
- pozioma - z dwóch warstw papy na lepiku w poziomie przyziemnym. 

d) Izolacja akustyczna:
 ściany gipsowo-kartonowe wygłuszone są wełną mineralną 10 cm.

e) Elewacja:
 nie ulega zmianie. Po wymianie drzwi wejściowych należy zamurować

pozostałe otwory, nałożyć tynk oraz pomalować.

f) Stolarka - drzwiowa i okienna PCV lub aluminiowa w kolorze białym :
- drzwi zewnętrzne pełne, skrzydło wypełnione materiałem

termoizolacyjnym.

g) ogrzewanie ekologiczne – istniejąca kotłownia na palio stałe.

h) pokrycie dachu –  istniejąca papa

i) wentylacja:
w każdym pomieszczeniu jest wentylacja grawitacyjna oraz możliwość
wentylacji przez otwieralne okna. W wc dla niepełnosprawnych została
zaprojektowana wentylacja mechaniczna.



4. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
Pomieszczenia są dostosowane do użytkowania przez osoby

niepełnosprawne. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano wejście od strony
szkoły- wejściem przystosowanym przez osoby niepełnosprawne. Wejście główne
przystosowane jest dla wózków dziecięcych. Wszystkie drzwi mają szerokość nie
mniejszą niż 90 cm . W pomieszczeniach zlikwidowano bariery architektoniczne.
Toaleta w pomieszczeniu socjalnym przystosowana jest dla osób
niepełnosprawnych.

5. Wyposażenie budowlano-instalacyjne :

a) urządzenia sanitarne: 
- woda – z wodociągu miejskiego
- ścieki odprowadzane do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej

     - elektryczna instalacja wewnętrzna – z istniejącego przyłącza energetycznego

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko :
a) zapotrzebowanie wody – wodociąg miejski
   odprowadzenie ścieków – kanalizacja sanitarna  
b) powstające odpady – będą wywożone na skład śmieci miejskich
c) obiekt nie będzie wpływać negatywnie na istniejący drzewostan,

powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. 



8.Ekspertyza stanu technicznego istniejącego budynku szkoły podstawowej w
Międzylesiu.
 
Istniejący budynek szkoły podstawowej jest trzykondygancyjny, podpiwniczony.
Murowany ze stropami żelbetowymi.
Dojazd do budynku prowadzi istniejącym wjazdem od ulicy Chrobrego. Budynek

jest murowany z pustaków. Budynek został wybudowany w latach 80 tych XX
wieku. 

1) Fundamenty:
 istniejące żelbetowe 

2) Ściany konstrukcyjne
- Istniejące z pustaków 98-28cm- w dobrym stanie technicznym, bez
spękań.

3)Stropy – istniejący strop  żelbetowy w dobrym stanie technicznym
 
4) Nadproża – żelbetowe w dobrym stanie technicznym bez spękań.

    
    5) Stropodach – żelbetowy w dobrym stanie technicznym, 

    6)Pokrycie dachu –  papa termozgrzewalna – w dobrym stanie technicznym.

Budynek istniejący nie ma spękań.
Planowana inwestycja nie naruszy istniejącego układu konstrukcyjnego budynku.

9. Informacja BIOZ.

1. Podstawa opracowania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 20 pkt 1b
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.jednolity Dz. U. z 1998 Nr

21 poz. 94 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.

1321 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie

szczegółowego zakresu i formy plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

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



- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności
psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajów prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r w
sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy ,
zasad opiniowania projektów budowlanych , w których przewiduje się
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków komisji
kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz.
290)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
poz. 844 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118 poz. 1263)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów
urządzeń technicznych podległych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120
poz. 1021) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Zakres robót
- roboty ziemne
- roboty izolacyjne
- prace fundamentowe
- roboty murarskie
- prace instalacyjno-elektryczne
- roboty ciesielskie
- roboty dekarskie
- prace ociepleniowe
- prace wykończeniowe



- pozostałe robot towarzyszące

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE 
ZAGROŻENIE 
Nie stwierdzono. Ewentualne zagrożenia określi wykonawca na placu budowy

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODACZAS REALIZACJI ROBÓT 
Rodzaje zagrożeń:

- roboty na wysokości
- praca na rusztowaniu
- roboty ziemne

Czas występowania zagrożeń określi wykonawca robót

3. Instruktaż pracowników
a) pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami : kwalifikacje – 

uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem 
zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, 
proceduralne, kontrolne

b) kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP
podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed
zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

- określa zasady w przypadku wystąpienia zagrożeń
- wstrzymanie pracy
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia
- zabezpieczenie miejsca zagrożenia
- ewentualne usunięcie zagrożenia

c) zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju
robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej. Szczegółowe
wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zapobiec
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót, powinno być ujęte w
sporządzonym przez kierownika budowy „ Planie BIOZ”.

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r

w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu  wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w 
zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401)

4. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 
- strefa robót powinna być niedostępna dla osób postronnych – wydzielenie

barierkami, taśmami ochronnymi, oznaczenie tablicami ostrzegawczymi 



- rusztowanie powinno być ustawione przez osoby wykwalifikowane –
posiadające odpowiednie uprawnienia, ustawione zgodnie z instrukcją
montażu, powinno być kompletne i podlegać regularnej okresowej kontroli

- odebrane i dopuszczone do użytkowania rusztowania powinno być
potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przez kierownika
budowy

- przejścia i powierzchnie służące komunikacji należy utrzymywać w należytym
porządku w celu umożliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek awarii, pożaru i
innych zagrożeń.

- podczas prac na dachu należy poruszać się w szelkach oraz dodatkowym
osprzętem w celu wyeliminowania możliwości upadku z wysokości

- należy zapewnić dobry stan oraz prawidłowe przechowywanie i przenoszenie
narzędzi

- wszystkie stosowne materiały powinny posiadać atesty, stosowanie ich powinno
odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta

- przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne, przejścia i dojścia i
odpowiednio je oznakować

- wykorzystywać urządzenia sprawne oraz takie, które określa się jako
podlegające dozorowi technicznemu

- wykorzystywać rusztowania atestowane i montować je zgodnie z instrukcją
- wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt ochrony

osobistej
- na budowie urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez

przeszkolonego pracownika
- zapewnić należyty dozór techniczny
- wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami

i sztuka budowlaną. Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii
zamiennych gwarantujące założone w projekcie parametry

- każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdującym
się na budowie

- roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej
- wykonawcy przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 2002r z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeni
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r ( Dz. U. Nr 129, poz. 844
z 1997r z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy .

- w realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów służących ochronie przeciwpożarowej 

- do materiałów niebezpiecznych występujących na budowie w przewidzianym
procesie budowlanym należy zaliczyć zastawy farb i środków drewnopodobnych



oraz wszystkie specyfiki i masy plastyczne stosowane w technologii tynków
akrylowych

Uwagi końcowe, zalecenia wykonawcze:
- wszystkie prace konstrukcyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie – uprawnienia budowlane

- prace zanikowe muszą podlegać odbiorowi kierownika budowy
- beton używany do konstrukcji powinien posiadać deklaracje zgodności
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Zestawienie pomieszczeń
Nazwa Powierzchnia

sala 50.2 m²
wózkownia 8.1 m²
szatnia 10.9 m²
wiatrołap 3.6 m²
biuro 3.9 m²
korytarz 28.8 m²
zaplecze kuchenne 11.4 m²
wc niepełnospr. 4.3 m²
toaleta 12.6 m²
pom.sprz.sanit. 1.1 m²
korytarz 4.2 m²
Razem 139.1 m²



10
5

21
0

31
5

8 25 8 150 8 43

160 210

istniejąca
krawędź 

skarpy

planowana
krawędź  

skarpy

2%

4

korytko ściekowe prefabrykowane 
33x25x8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 
1:4  4 cm

ława z betonu C12/15   15 cm

kostka betonowa - 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3  5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie  - 15 cm

warstwa odsączająca z piasku - 10 cm

225 13 1364 13

ława betonowa C12/15 

podsypka z piasku 
zagęszczonego 10 cm

krawężnik chodnikowy 
gr 8 cm 

Nr 
upr.:

Nazwa i adres
obiektu:

Rysunek: Skala: Nr rys.

Projektant: spec.: architektoniczna 
konstrukcyjna

UAN.V-7342/3/188/94 Data:Podpis:

mgr inż.arch.Lucyna Biniek

kwiecień 2018

1 : 50Przekrój A-A

Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na
żłobek jednooddziałowy

7

Międzylesie dz. nr 214/23



Nr 
upr.:

Nazwa i adres
obiektu:

Rysunek: Skala: Nr rys.

Projektant: spec.: architektoniczna 
konstrukcyjna

UAN.V-7342/3/188/94 Data:Podpis:

mgr inż.arch.Lucyna Biniek

kwiecień 2018

1 : 100Elewacja południowa

Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na
żłobek jednooddziałowy

8

Międzylesie dz. nr 214/23



Nr 
upr.:

Nazwa i adres
obiektu:

Rysunek: Skala: Nr rys.

Projektant: spec.: architektoniczna 
konstrukcyjna

UAN.V-7342/3/188/94 Data:Podpis:

mgr inż.arch.Lucyna Biniek

kwiecień 2018

1 : 100Elewacja zachodnia

Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na
żłobek jednooddziałowy

9

Międzylesie dz. nr 214/23



15
27

7
20

27
7

15
57

8
13

29
8238

206 hp
=8

4

238
206 hp

=8
4

238
206 hp

=8
4

238
206 hp

=8
4

530 43 175

22
5

21
0

90
+3

0

50.2 m²
sala

8.1 m²
wózkownia

10.9 m²
szatnia

3.6 m²
wiatrołap

3.9 m²
biuro

28.8 m²
korytarz

11.4 m²
zaplecze kuchenne

4.3 m²
wc niepełnospr.

12.6 m²
toaleta

m
at

er
ac

e
m

at
er

ac
e

pr
ze

w
ija

k

90 20
0

90
200

90
200

przewijak

21
0

90 20
0

90
20090

+3
0

śc
ia

na
 R

E
I1

20

ściana REI120

277

sz.nocn.

180 193 200
38

6
13

32
0

13

28 130 28 210

188 13 370

EI60

90
200

90

10
6

1.1 m²
pom.sprz.sanit.

90 20
0

10
0

12
0

hp=99

4.2 m²
korytarz

90
200

90
20

0

716 100 27 130 878

80
80

hp
=2

08

90
200

80 10
0

hp=90

90
200

573

10
53

zmywarko-
wyparzarka
na podeście

stół  ze
zlewem
110x60

blat
odkładczy

basen
60x60

ociekacz
wiszący

stół z 
szafką
90x60

stół z 
szafką
70x60

kuchnia
2-palnikowa
na 
podstawie

okap 
przyścienny
120x80

stół z 
szafką
60x60

stół
160x60

lodówka
podblat.

lodówka
podblat.

umywalka

szafką 
wisząca
130x30

573

415150 8

ø 150

Nr 
upr.:

Nazwa i adres
obiektu:

Rysunek: Skala: Nr rys.

Projektant: spec.: architektoniczna 
konstrukcyjna

UAN.V-7342/3/188/94 Data:Podpis:

mgr inż.arch.Lucyna Biniek

kwiecień 2018

1 : 100Technologia

Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na
żłobek jednooddziałowy

10

Międzylesie dz. nr 214/23



8 150 8

2%

ława z betonu C12/15  

kostka betonowa - 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3  5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie  - 15 cm

warstwa odsączająca z piasku - 10 cm

podsypka z piasku 
zagęszczonego 10 cm

krawężnik chodnikowy gr 8 cm 

Nr 
upr.:

Nazwa i adres
obiektu:

Rysunek: Skala: Nr rys.

Projektant: spec.:

Data:Podpis:

mgr inż.arch. Lucyna Biniek architektura,
konstrukcja

UAN.V-7342/3/188/94 kwiecień 2018

1 : 25

Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na
żłobek jednooddziałowy

11

Międzylesie dz. nr 214/23

Chodnik - przekrój


