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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: 
Przebudowy elewacji budynku – powiększenie okna 
 
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Zespół boisk sportowych, pawilon zaplecza higieniczno-gospodarczego 
Przebudowy elewacji budynku – powiększenie okna 

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO – INWESTYCJI 
Koziegłowy gm. Czerwonak obręb Koziegłowy ark. 13 dz. nr 30/1 

1.3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
KATEGORIA V  

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA - STADIUM 
− projekt budowlany 

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 
− wytyczne Inwestora 
− wizja lokalna 
− obowiązujące przepisy i normy 

1.6. INWESTOR 
GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ  
AKWEN W CZERWONAKU 
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak 

1.7. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 
ZESPÓŁ AUTORSKI  
architektura: 
mgr inż. arch. Piotr Staszewski (główny projektant) 
upr. nr 40/WPOKK/2015, uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
 
sprawdzający: 
Mgr inż. Arch. SławomirAambrożewicz 
upr. nr 365/pw/94, uprawniony bez ograniczeń do projektowania  
w specjalności architektura 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1.8. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elewacji  
Zakres opracowania nie dotyczy elementów zagospodarowania terenu  

1.9. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1.9.1. Istniejące budynki i urządzenia budowlane związane z obiektem 
Zespół boisk sportowych z budynkiem zaplecza szatniowo sanitarnego i infrastrukturą techniczną 
 
1.10. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Nie zmienia się zagospodarowania terenu 
 
1.11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
BUDOWLANEJ LUB TERENU. 
Nie dotyczy – nie zmienia się  

1.12. INFORMACJE O DZIAŁCE / TERENIE 
1.12.1. 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. 
− Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie znajduje się na terenie ochrony 
konserwatorskiej. 
1.12.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
− Nie występuje. 
1.12.3. Informacje 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. 
− Nie występują. 
1.12.4. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych. 
− Nie występują. 
 
1.13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
Powiększenie okna  nie zmienia oddziaływania na tereny sąsiednie zgodnie z Dz.U.2002.75.690 z 
póz. zm. 
 
Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której projektuje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolno stojącej. 
 



2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 

2.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
 
2.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. 
Budynek zaplecza boisk sportowych pełniący funkcję sanitarno gospodarczą. 
W zakresie inwestycji zaplanowano powiększenie i wymianę okna dla zwiększenia komfortu 
użytkowania, doświetlenia pomieszczenia trenerów/dozoru boiska i umożliwienie obserwacji 
terenu boisk.  Głównym celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 
 
2.1.2. Charakterystyczne parametry. 
 
powierzchnia zabudowy Bez zmian 
 
długość Bez zmian 

szerokość Bez zmian 

wysokość  Bez zmian 
 
2.1.3.  Zestawienie powierzchni. 
wg rys. A-01 
 
powierzchnia użytkowa (całkowita netto) Bez zmian 

powierzchnia mieszkalna Bez zmian 
 
 
2.2. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 
Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej - szczegółowy opis konstrukcji w części 
konstrukcyjnej niniejszego opracowania. 
 
2.2.1. KONSTRUKCJA 
Powiększenie okna polega na obniżeniu części podokiennej bez zmiany szerokości otworu 
okiennego. Nie zmienia się konstrukcji budynku i przesklepienia otworu. Planowane zmiany nie SA 
zmianami konstrukcyjnymi. 
2.2.2. ZAKRES PRAC 
− demontaż istniejącego okna wraz z żaluzjami i obróbkami 
− demontaż okładziny elewacji z płyt HPL 
− demontaż okładziny izolacji termicznej wraz z wiatro-  i paroizolacją 
− wykucie otworu w części podokiennej okna 
− montaż okna wraz z obróbkami 
− Odtworzenie warstw izolacji termicznej i wiatroizolacji 
− Wykonanie obróbek blacharskich 
− Przycięcie płyt HPL i odtworzenie obudowy elewacji (należy wykorzystać  zdemontowane 



płyty i dociąć na wymiar) 
− Montaż zgodnie z systemem producenta zastosowanym w obiekcie 
− Montaż żaluzji zewnętrznych zgodnych z istniejącymi - odtworzenie 
− Wykonanie obróbek tynkarskich i wyprawek od środka 
− Malowanie ościeży okna i całej ściany okiennej w pomieszczeniu zgodnie z kolorystyką 

istniejącą 

2.3. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 
2.3.1. Wewnętrzne  
− tynki cementowo - wapienne kat.III z gładzią gipsową lub gipsowe maszynowe z gładzią 
gipsową 
2.3.2. Zewnętrzne 
− Istniejąca okładzina płyty HPL, 
− okładzina z blachy stalowej falistej powlekanej na ruszcie systemowym 

2.4. MALOWANIE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE  
− wewnątrz – malowanie farbą emulsyjną, akrylową – kolor zgodny z istniejacym 

2.5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
2.5.1. Okno zewnętrzne 
− Okno w konstrukcji z profili aluminiowych termicznych; szklenie okien  pakiet dwuszybowy 
współczynnik Uw dla całego okna min 1,1W/mK; Szklenie bezpieczne od zewnątrz P2a 
− okno rozwierano – uchylne  
− kolorystyka zgodna z istniejącymi 
− żaluzje zewnętrzne – forma i kolor zgodnie z istniejacymi 

2.6. OBRÓBKI BLACHARSKIE  
− parapety zewnętrzne – blacha stalowa powlekana lub z profili aluminiowych powlekanych 
w kolorze okien 

2.7. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA 
Zastosowane przegrody budowlane spełniają wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne 
wymagania określone w załączniku do rozporządzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690) i uznaje za 
spełniony §328 niniejszego rozporządzenia dla budynku jednorodzinnego. 
Min. wymagania - wsp. przenikania ciepła:  
− okna Umax<1,1 [W/(m²·K)]  

3. INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Nie dotyczy 
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie zmienia się 
5. UWAGI KOŃCOWE 

− Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania 
(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych).  
− Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 
− Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności 
pomiędzy projektem a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem. 



− Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 
dokładnie  
− wg wytycznych i zaleceń producenta. 
− Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne 
przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych. 
− Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać 
normy bezpieczeństwa pożarowego i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 
− Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji 
zleceniodawcy.  
− Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały 
wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 
− Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opracowanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 
− Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i 
ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy, pochwytów 
i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów 
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 
− Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki 
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości. 
− Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się 
o rysunki branżowe. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich 
rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian 
realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji). 
− Każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na rysunkach w 
kontekście wszystkich rysunków które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich 
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 
− Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych 
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z 
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także 
z projektantem i za jego zgodą. 
− W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z 
projektantem.  

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

− Projektowane okno spełnia przepisy w zakresie wymaganych parametrów izolacyjnych,  
− Zmiana powierzchni okna nie przekracza 2% sumarycznej powierzchni okien w budynku i 
stosunku powierzchni okien do przegród zewnętrznych, nie zmienia się w istotny sposób 
zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną i założeń obowiązującej dla budynku 
charakterystyki energetycznej. 
 
 
 

opracował: 
 

mgr inż. arch. Piotr Staszewski 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

obiekt budowlany Zespół boisk sportowych 
Pawilon zaplecza higieniczno - gospodarczego
Przebudowa elewacji - powiększenie okna 

adres i nr działki Koziegłowy gm. Czerwonak obręb Koziegłowy ark. 13 dz. nr 30/1

inwestor GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 
AKWEN W CZERWONAKU
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

opracował mgr inż. arch. Piotr Staszewski



Część opisowa

1.Zakres robót:
- roboty rozbiórkowe – demontaż okna i muru podokiennego
- roboty montażowe okna, żaluzji, obróbek blacharskich, okładziny elewacji
- roboty wykończeniowe (tynkowanie, malowanie)

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- zespół boisk sportowych z budynkiem zaplecza szatniowo - sanitarnego

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:
- nie występują

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
- ryzyko upadku z wysokości – znikome (budynek niski wysokość 7m) należy stosować zabezpieczenia 
wynikające z odpowiednich przepisów, roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych
- ryzyko uderzenia przez spadające elementy - należy stosować zabezpieczenia wynikające z odpowiednich 
przepisów, pracownicy powinni używać kasków ochronnych.
- przy wykonywaniu prac z materiałami i środkami chemicznymi (prace izolacyjne, malarskie) - należy 
stosować zabezpieczenia wynikające z odpowiednich przepisów, stosować się do zaleceń producenta 
materiałów.

5.Sposób przeprowadzenia  instruktażu  pracowników przed  przystąpieniem do  realizacji  robot  szczególnie
niebezpiecznych:
- nie dotyczy

6.Środki techniczne i  organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwu, wynikającym z wykonywania robót
budowlanych  w strefach  szczególnego zagrożenia  zdrowia  lub w ich  sąsiedztwie,  w tym zapewniających
bezpieczną i  sprawną komunikację,  umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii  i  innych
zagrożeń:
- nie dotyczy



 
 

 
Poznań, 18.06.2019 
 
 
OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006 roku 
Nr156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu 
budowlanego pod nazwą: 
 
Przebudowa elewacji - powiększenie okna 
Koziegłowy gm. Czerwonak obręb Koziegłowy ark. 13 dz. nr 30/1 
Inwestor: 
GMINA CZERWONAK CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ  
AKWEN W CZERWONAKU 
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak 
 
 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
Projekt budowlany został wykonany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień 
budowlanych (wg spisu). 
Oświadczenie jest załączone do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego przy wniosku  
o pozwolenie na budowę. 
 
projektant : 
mgr inż. arch. Piotr Staszewski upr. nr 40/WPOKK/2015 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń 
 
sprawdzający: 
Mgr inż. Arch. SławomirAambrożewicz 
upr. nr 365/pw/94, uprawniony bez ograniczeń do projektowania  
w specjalności architektura 
 

 
 
Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporządzona 
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a 
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006 roku Nr156 , poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126)  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 





Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Piotr Staszewski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 40/WPOKK/2015,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-1110.

Członek czynny od: 21-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-01-2019 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-11-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-1110-CA5Y-36AY-E7Y8-AY9E

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 365/PW/94,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: WP-0004.

Członek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 17-07-2018 r.  Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0004-E179-YD11-4FE3-9687

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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