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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.
Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego
więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby
kolejność realizacji obiektów;
Przedmiotem opracowania jest projekt aranżacji lokalu placówki Poczty Polskiej UP
WIELUŃ 1, w istniejącym budynku przy pl. Legionów 8, Wieluń projekt obejmuje
fragment budynku ograniczony zakresem opracowania w obrębie którego zostanie
wykonany remont pomieszczeń na potrzeby placówki Poczty Polskiej.
2.
Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego
użytkowania;
Na działce znajduje się budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem w obrębie
którego znajduje się opracowywana placówka Poczty Polskiej. Nie ma przewidzianych
rozbiórek.

3.
Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia
budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym
określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia
terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu
zagospodarowania działki lub terenu;
Prace związane z przebudową Oddziału nie spowodują zmian w zagospodarowania
terenu wokół budynku.
4.
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących
obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu,
niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach
zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Projekt nie przewiduje zmian w obecnym zagospodarowaniu działki
5.
Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;
6.

Działka na której znajduje się budynek nie znajduje się na terenie górniczym

Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrębnymi;
7.

Projektowany oddział Poczty Polskiej nie ma ujemnego wpływu na otaczające
środowisko, wody powierzchniowe i podziemne, a także nie wpływa ujemnie
na zdrowie użytkowników tego budynku i sąsiedniej zabudowy.
W lokalu powstają ścieki socjalne, które są odprowadzane do kanalizacji. Śmieci
wynoszone są do szczelnie zamykanych kontenerów a następnie wywożone przez
specjalistyczną firmę. Odpady niebezpieczne nie występują
Utylizację odpadów należy wykonywać zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. w Art. 3) Ewentualny skład został przedstawiony,
w załącznikach nr 2A, 2B, 3 i 4 do w/w ustawy. Załączniki te są integralną częścią art.
3 ust. 2 ustawy o odpadach.

8.
Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;
Nie dotyczy
9.
W przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w
pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej
określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w załączniku do rozporządzenia.
Nie dotyczy	
  
	
  

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w
zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość,
szerokość i liczbę kondygnacji;
1.

Projekt obejmuje modernizację lokalu użytkowego i przystosowanie go do obecnych
potrzeb Poczty Polskiej. Przeznaczenie nie ulega zmianie, lokal będzie ,jak
dotychczas, zajmowany poprzez Pocztę Polską. Modernizacji oraz dostosowaniu do
nowych standardów ulegnie strefa sali obsługi. Projekt przewiduję wykonanie jednego
stanowiska listowo-paczkowego z wagą. Strefa zaplecza oraz strefa toalety pozostaje
bez zmian.
Dane liczbowe
Powierzchnia użytkowa:
Kubatura:

203,0m²
~710,5m³

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

numer

nazwa

powierzchnia
(m²)

01

STREFA 24H

13,6

02

SALA OBSŁUGI

89,2

03

POKÓJ KIEROWNIKA

10,1

04

STREFA ZAPLECZA-MAGAZYN

33,2

05

KOMUNIKACJA

3,7

06

W.C

5,0

07

KOMUNIKACJA

3,7

08

MIŚ

10,5

09

POKÓJ DORĘCZEŃ

34,0

suma

2.

203,0

Zakres głównych prac remontowo- budowlanych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demontaż urządzeń i wyposażenia
demontaż sufitów podwieszanych i opraw oświetleniowych
demontaż posadzek
demontaż ścianek GK
demontaż biegu schodów
wykucie otworów w ścianach
montaż ścianek GK
montaż kasetonu reklamowego
montaż posadzek
montaż okładzin ściennych, malowanie i tapetowanie ścian
montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia
montaż wyposażenia meblowego i urządzeń

Prace związane z przebudową Oddziału nie spowodują zmian w zagospodarowania
terenu wokół budynku.

3.

Rozwiązania techniczne i materiałow
3.1. Ściany
Ściany działowe i ich układ nie ulegają znaczącej zmianie. Ściany w systemie Rygips
gr. 12,5cm wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, obowiązującymi normami i
sztuka budowlaną.
3.2.

Sufity
Sufity podwieszane systemowe typu Armstrong Sahara Vector na ruszcie Prelude 24
lub równoważny. Nadwieszenia i zabudowy wykonane w systemie z płyty g-k na
ruszcie stalowym na zróżnicowanych poziomach.
Oświetlenie: Projekt przewiduje dopasowanie istniejącego oświetlenia oraz
doprojektowanie dodatkowego w miejscu projektowanego nadwieszenia nad
stanowiskiem.

3.3.

Posadzki
ñ Płytki gresowe Nowa Gala SG 13 – ciemny szary - preferowane 60x60cm.
ñ Posadzka do zastosowań komercyjnych min 5 (pn-en ISO 10545 – 7) anty
poślizgowość R9
ñ Wykładzina dywanowa w płytkach Desso Menda Pro B068 9106. Kolor ciemno
szary, wymiar min. 50x50cm. Rodzaj i kolor wykładzin wg rzutu posadzek.

ñ Płytki podłogowe w kolorze jasnoszarym 30x30. Nowa Gala z kolekcji SIGNUM
SG12 - lub równoważny
ñ Fuga minimalna, kwaso i wodoodporna; elastyczna; kolor trwały, jednorodny –
w kolorze płyt gresowych.
ñ Kolor do akceptacji architekta. Posadzki należy wykonać zgodnie z rzutem
posadzek.
ñ Rozmieszczenie posadzek z częścią rysunkową projektu
3.4.

Powłoki malarskie
Ściany wewnętrzne należy przygotować pod nałożeniem powłoki malarskiej i okładzin.
Kolorystyka według Standardów Poczty Polskiej jakiekolwiek zamienniki należy
przedstawić do akceptacji architekta.
ñ Farba-kolor biały- Dulux Classic White
ñ Farba-kolor gołębi - bardzo jasny szary : Dulux Neutral 102 0NN 72/000
ñ Farba- kolor ciemny szary Caparol KIESEL 13L67C2H90
ñ Tapeta obiektowa na podkładzie z włókien, zmywalna. Wzór specjalny ze
znaczkami. Stempel pocztowy kolor RAL 3020
ñ Farba kolor - czerwony RAL 3020, Dulux 19YR 14/629
ñ Płytki ceramiczne w kolorze białym 30x60, np Nova Gala Concept CN matowa
lub równoważne
Malowanie farbami akrylowymi - 2x półmatowa, wodorozcieńczalna farba na bazie
żywicy akrylowej.
Uwagi wykonawcze - Postępować ścisłe według zaleceń i instrukcji producenta. Przy
malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowana
powierzchnia futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp.;
konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśma klejąca.
Kolorystyka ścian zgodnie z częścią rysunkową

3.5.

Drzwi wewnętrzne
drzwi zgodne z KSIĘGĄ STANDARDÓW nowego modelu placówek Poczty
Polskiej. Montaż należy wykonać wg instrukcji producenta. Drzwi wg rysunku
zestawienia.

3.6.

Elementy wyposażenia wnętrz
meble i wyposażenie wg rysunku aranżacji.

4.
W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali
mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według
Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem
następujących zasad:
Nie dotyczy.

5.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Nie dotyczy.

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym
6.

dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań
doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych
elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu
budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu;
Nie dotyczy
7.
Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na
wózkach inwalidzkich;
W lokalu nie ma barier architektonicznych utrudniających korzystanie osobom
niepełnosprawnym. Projekt przewiduje umożliwienie osobie niepełnosprawnej na
wózku dotarcie do placówki oraz poruszanie się po niej. Ze względu na specyfikę
pracy nie przewiduje się zatrudniania pracowników o ograniczonej możliwości
poruszania się na stanowisku listonosza.
8.
Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami
budowlanymi;
Nie dotyczy

9.
Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlanoinstalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także
sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:
Wszystkie informacje związane ze zmianami w instalacjach, znajdują się w
opracowaniu branżowym wykonanym dla danej instalacji.

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji
technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość
techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i
urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję,
instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;
10.

Nie dotyczy.

Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z
przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną
11.

całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw
ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb:
Nie dotyczy. Remont placówki Poczty Polskiej nie ma wpływu na charakterystykę
budynku.
11.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne
rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych
z przeznaczeniem budynku,
Patrz opracowanie branży elektrycznej
11.2. W przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród
zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród
przezroczystych i innych,
Nie dotyczy.
11.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń
mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,
Nie dotyczy.
11.4. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
Nie dotyczy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sąsiednie pod względem:
12.

12.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu
odprowadzani
Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodociągowej oraz miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zapotrzebowanie na wodę nie ulega
zmianie.
12.2. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i
płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
Nie przewiduje się zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachowych, pyłowych
i płynnych, powstawać będą jedynie zanieczyszczenia komunalno-bytowe.
12.3.

Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
W lokalu powstają ścieki socjalne, które są odprowadzane do kanalizacji.
Śmieci
wynoszone są do szczelnie zamykanych kontenerów a następnie wywożone
przez
specjalistyczną firmę. Odpady niebezpieczne nie występują
Utylizację odpadów należy wykonywać zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. w Art. 3) Ewentualny skład został
przedstawiony, w załącznikach nr 2A, 2B, 3 i 4 do w/w ustawy. Załączniki te
są integralną częścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach.

12.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z
podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich
rozprzestrzeniania się,
− W budynku nie przewidziano mechanizmów i urządzeń wytwarzających
znaczące emisje hałasu i wibracji.
12.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - mając na uwadze, że
przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację
wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;
Nie dotyczy.

13. W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2,
określonej zgodnie z Polską Normą, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 - analizę
możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym,
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a
także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania;
Nie dotyczy.
14.

Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz zagadnienia BHP, San-epid.
- BHP, Sam-epid
- powierzchnia użytkowa lokalu – 203,0m²
wysokość pomieszczeń:
parter- 3,00m²-5,58m²
- ilość pracowników zatrudnionych na zmianie – 6 osób,
- maksymalna ilość osób przebywających w lokalu – 24 osób,
- nad stanowiskami pracy zapewniono oświetlenie o natężeniu 500lx,
- na terenie placówki obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia tytoniu,
- w projektowanym lokalu znajduje się zaplecze wyposażone w szafki ubraniowe
oraz szafę porządkową.
- sanitariaty zlokalizowane są w odległości mniejszej niż 75m od stanowiska pracy.
- Ochrona przeciwpożarowa pomieszczenia
Zagadnienia P.POŻ - uwarunkowania wg projektu podstawowego
- Ogólna charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest placówka Poczty Polskiej w Wieluniu pl.Legionów 8.
Budynek w którym znajduje się placówka jest budynkiem usługowym. Obiekt, ze
względu na swą wysokość (3kondygnacje) stanowi budynek średniowysoki (SW).
- Usytuowanie budynku
Budynek jest usytuowany w centrum miasta. W sąsiedztwie innych budynków. W
bliskim otoczeniu nie występują obiekty PM. Odległość między budynkami
zakwalifikowanymi do ZL powinna wynosić 8 m. Nie zachodzą okoliczności
upoważniające do zwiększenia lub zmniejszenia tej odległości.
- Ustalenia ogólne dotyczące pomieszczenia
Projektowane pomieszczenia handlowe ze względu na funkcję i przewidywaną
liczbę osób, które mogą w nim przebywać, zostało zaliczone do kategorii zagrożenia
ludzi ZL III o klasie odporności pożarowej „B”
- Oddzielenia przeciwpożarowe
Oddzielenia przeciwpożarowe na granicy stref pożarowych (odporność ogniowa)
powinny spełniać następujące wymagania:
- główna konstrukcja nośna - REI 120
- ściany zewnętrzne – EI 60
- stropy – REI 60
- drzwi pożarowe - EI 30
Wszystkie drzwi przeciwpożarowe powinny być wyposażone w samozamykacze.
- Wymagania dotyczące elementów wykończenia wnętrza

- Zakłada się, że ze względu na wielkość pomieszczenia przebywać w nim
będzie jednocześnie mniej niż 50 osób.
- Wszystkie elementy stałe wyposażenia oraz wystroju wnętrza zaprojektowano
z materiałów co najmniej trudno-zapalnych (NRO)
- Zaprojektowane posadzki spełniają wymóg trudno-zapalności
- Sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, nie
wydzielających szkodliwych substancji chemicznych.
Należy zweryfikować stan istniejący i w razie potrzeby wykonać wszystkie
elementy zgodnie z wymaganiami powyżej.
- Wymagania w czasie ewakuacji:
Dla dróg komunikacji ogólnej w budynku powinny być spełnione następujące
warunki ewakuacyjne:
- z pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinna być zapewniona
możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do innej
strefy pożarowej, bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej zwanymi dalej
drogami ewakuacyjnymi,
- wyjścia z pomieszczeń powinny być zamykane drzwiami,
- drzwi z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać
się na zewnątrz,
- w wyjściu ewakuacyjnym dopuszcza się stosowanie drzwi rozsuwanych jeżeli
ich konstrukcja umożliwia ich otwieranie automatyczne lub ręczne bez
możliwości blokowania oraz samoczynne ich rozsunięcie i pozostawienie w
pozycji otwartej w przypadku pożaru lub awarii drzwi,
Do określenia wymaganej szerokości i liczby przejść, wyjść, oraz dróg
ewakuacyjnych w budynku, w którym z przeznaczenia i zagospodarowania
pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba użytkowników,
liczbę ich przyjmuje się na podstawie następujących wskaźników:
pomieszczenia usługowo-handlowe – 4 m2/osobę,
pomieszczenia administracyjno -biurowe – 5 m2/osobę,
magazyny – 30m2/osobę.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może być człowiek do
wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną albo do innej strefy pożarowej,
albo na zewnątrz budynku powinno być zapewnione przejście o długości nie
przekraczającej:
- długość przejść ewakuacyjnych w strefach ZL powinna być mniejsza od 40
m.
- przejście nie powinno prowadzić przez więcej niż trzy pomieszczenia.
- szerokość przejścia ewakuacyjnego powinna być obliczona wg wskaźnika 0,6
m/100 osób, ale nie powinna być mniejsza niż 0,9 m, a w przypadku przejścia
służącego do ewakuacji mniej niż 3 osób nie może być mniejsza niż 0,8 m.

- dopuszcza się zmniejszenia poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób,
- wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2, 2 m,
- dopuszcza się lokalne obniżenie wysokości tej drogi do 2 m na długości do
1,5 m,skrzydła drzwi
- stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą po ich całkowitym
otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości drogi.
- Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych
Placówka lub cały obiekt ze względu na lokalizację w jakim jest realizowany
projekt powinna być wyposażona.
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu do użytku przez straż pożarną.
- system sygnalizacji pożaru.
- instalację wodociągową przeciwpożarową wg PN-B-02865: 1977.
- oświetlenie awaryjne:
- oświetlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych, czas pracy awaryjnej
min 1 h, natężenie oświetlenia co najmniej 1 lx, zewnętrzne obszary wyjść
ewakuacyjnych i lokalizacji urządzeń ppoż. ( hydranty, gaśnice , ROP) min. 5 lx.
- oznaczenie kierunków ewakuacji znakami podświetlanymi
- Podręczny sprzęt gaśniczy
Placówka powinna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie (jednostka sprzętu gaśniczego zawierająca co
najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni. Jako sprzęt
podstawowy przewiduje się gaśnice proszkowe ABC zawierające 6 kg środka
gaśniczego oraz gaśnice śniegowe GS5 (zawierające 5 kg CO2) .
Maksymalna odległość dojścia do gaśnicy: 30 m.
- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Zapotrzebowanie wody dla budynku użyteczności publicznej do zewnętrznego
gaszenia pożaru, zgodnie z PN-B-02864; 1997 wynosi 20 dm3/s. Ilość taka
została zapewniona przez miejską sieć wodociągową - hydranty 80 mm.
Hydranty znajdują się w odległości co najmniej 75 m od budynku,
maksymalna odległość między hydrantami - 150 m.
- Drogi pożarowe
Drogi pożarowe do budynku stanowi układ ulic miejskich oraz ciągów pieszo
jezdnych obsługujących teren.

INFORMACJA BIOZ
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla
REMONT ZAPLECZA PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ
UP WIELUŃ 1

Wieluń, pl. Legionów 8
Opracowanie sporządzone na podstawie rozporządzenie ministra infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje:
ñ roboty rozbiórkowe i demontażowe
ñ roboty montażowe
ñ roboty posadzkarskie
ñ roboty murarskie
ñ roboty instalacyjne
ñ roboty tynkarskie
ñ roboty malarskie
ñ roboty inne wykończeniowe

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Oddział Poczty Polskiej będzie znajdował się w budynku usługowym. UP
SIERADZ 1 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 5

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Brak.

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
i czas ich wystąpienia
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych poziomów;
upadek pracowników z wysokości;
pożar, zalanie, itp.;
niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą
budowlaną;
nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą
budowlaną;
błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą
budowlaną;
awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników,
porażeniem prądem, itp.;
przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem
budowlanym, na
terenie budowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Przy realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia robót
szczególnie niebezpiecznych wyszczególnionych w art. 22 Ustawy z dnia 07. lipca
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 roku z
późn. zmianami).

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Na terenie projektowanej budowy nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia.
Należy zwrócić uwagę na miejsca składowania materiałów budowlanych uwzględniając
bezpieczną i sprawną komunikację i ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji
powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków
zapobiegawczych:
ñ oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
ñ oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
ñ posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i
dostępnym miejscu na budowie;
ñ posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny,
rękawice, itp.;
ñ posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego
ratującego życie, apteczki, itp.;
ñ stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego
do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty;
ñ ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.)
oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
ñ przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej
pomocy, itp.;
ñ w bezpośrednim i bliskim sąsiedztwie instalacji istniejących należy prowadzić prace
pod nadzorem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych instalacji, a
odcinki instalacji, w pobliżu których będą prowadzone prace, powinny być wyłączone
z użytku oraz zabezpieczone przed negatywnym wpływem prac budowlanych.
Opracował: mgr inż. arch. Andrzej Jarniewicz
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