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P R O J E K T O W A N I E I N A D Z Ó R W B U D O W N I C T W I E
P . P . H . U . „ M A R B U D ” A n d r z e j M a r e k
78-520 Złocieniec ul. Zdob. Wału. Pom, 6/44

tel. 0 943671330

kom. 0 608 356 534

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO Z PAWILONAMI HANDLOWYMI I
STRAGANAMI ORAZ BUDYNKAMI ZAPLECZA SANITARNEGO , ŚMIETNIKA ,
PARKINGU I UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Z PODNIESIENIEM POZIOMU
NAWIERZCHNI, BUDOWA SIECI WODNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I
DESZCZOWEJ ORAZ ZASILENIA ELEKTRYCZNEGO
Adres:

78-520 ZŁOCIENIEC ul. KASZTANOWA DZIAŁKI NR 176/72, 193, 165/2,
166/6, 170, 175, 177 i 178 OBRĘB 11 ZŁOCIENIEC
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
BranŜa: ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA
Inwestor: GMINA ZŁOCIENIEC UL. STARY RYNEK 3 78-520 ZŁOCIENIEC
Opracował część architektoniczną i konstrukcyjną:
tech. Andrzej Marek upr. UAN/U/7342/70/92
Projektował część architektoniczną i konstrukcyjną:
tech. Leszek Piątek upr. § 5 ust. 2, § 2 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt 1 i 2
Sprawdził część konstrukcyjną:
inŜ. Wojciech Stalmaczonek upr. ZAP/0163/PWOK/04
Opracował część sanitarną:
inŜ. Jan Łowkiewicz upr. KN-375/73
Projektował część sanitarną:
mgr inŜ. Arnold Kraska upr. ZAP/0080/POOS/04
Sprawdził część sanitarną:
mgr inŜ. Tomasz Kubicki upr. ZAP/0069/POOS/08
Projektował część elektryczną:
tech. Tomasz Krawczyk upr. UAN/U/7342/106/91
Sprawdził część elektryczną:
mgr inŜ. Zbigniew Bachanek upr. 10/Sz/2001
Projektował część drogową:
mgr inŜ. Zbigniew Kot upr. UAN/7210/401/86
Sprawdził część drogową:
mgr inŜ. Wiesław Kot upr. UAN/7210/795/88
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1. Strona tytułowa
2. Spis treści.
3-4.Opis techniczny – architektura
5.Opis i program rozbiórki.
6-7. Informacja BiOZ.
8. Oświadczenie projektantów
9-10. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania
11-14. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15. Opinia WUOZ w Szczecinie
16. Elewacje straganu istniejącego.
17. Stragan i sklepik - rzut fundamentów
18. Stragan i sklepik - rzut przyziemia
19. Stragan i sklepik - rzut więźby dachowej
20. Stragan i sklepik - rzut dachu
21. Stragan i sklepik – przekroje
22-23. Stragan i sklepik – elewacje
24. Sanitariaty - rzut przyziemia
25-26. Sanitariaty – elewacje
27. Sanitariaty - rzut fundamentów
28. Sanitariaty – rzut więźby dachowej
29. Sanitariaty – rzut dachu
30. Sanitariaty – przekrój
31. Pomieszczenie socjalne - rzut przyziemia
32-33. Pomieszczenie socjalne – elewacje
34. Pomieszczenie socjalne – rzut fundamentów
35. Pomieszczenie socjalne – rzut więźby dachowej
36. Pomieszczenie socjalne – rzut dachu
37. Pomieszczenie socjalne – przekrój
38-39. Śmietnik - rzut przyziemia
40. Śmietnik – elewacje
41. Śmietnik – - rzut fundamentów
42. Śmietnik – - rzut więźby dachowej
43. Śmietnik – - rzut dachu
44. Śmietnik – przekrój
45-66. Opis techniczny i obliczenia – konstrukcja
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ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY
1.0.

Podstawa opracowania
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.0.

Zlecenie i umowa z Inwestorem
Wytyczne programowe i uzgodnienia z Inwestorem
Uzgodnienia międzybranŜowe
Obowiązujące przepisy i normy budowlane

Ogólna charakterystyka projektowanych obiektów
2.1.

Budynki pawilonów handlowych i zaplecza socjalno sanitarnego ( sanitariaty,
budynek dla gospodarza obiektu i budynek zaplecza socjalnego dla handlujących)
jednokondygnacyjne, nie podpiwniczone, dachy dwu- i wielospadowe z kalenicą
połoŜoną w kierunku północny zachód – południowy wschód. KaŜdy sklepik
zaprojektowano jako zakończenie ciągu zadaszonych straganów o konstrukcji
stalowej.
2.2. Budynki usytuowano w centralnej części działki nr 176/72 w miejscu istniejących
straganów przeznaczonych do rozbiórki.

3.0.

Dane ogólne
Powierzchnia zabudowy
-

pawilony
4x 27,50m2 = 110,0 m2
sanitariat
41,05 m2
budynek socjalny
29,65 m2
śmietnik
12,0 m2
stragany - pow. stołów 4x40,0m2 =160,0 m2

Powierzchnia uŜytkowa
- pawilony handlowe
- sanitariaty
- budynek socjalny

4x 23,0 m2
35,5 m2
24,7 m2

Kubatura
-

pawilony handlowe
sanitariaty
budynek socjalny
śmietnik

4x86,62 m2
125,20 m2
90,43 m3
14,10 m3
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4.0.

Opis techniczny materiałowy
4.1. Ściany zewnętrzne - bloczek gazobetonowy SUPOREX gr 24cm - sklepiki
4.2. Ściany zewnętrzne – pustak PORPTHERM 18,8 P+W – bud. socjalny i sanitariat
4.3. Ścianki działowe - bloczek gazobetonowy SUPOREX gr 12cm - sklepiki.
4.4. Ścianki działowe - pustak PORPTHERM 11,5 P+W – bud. socjalny i sanitariat
4.5. Konstrukcja straganów stalowa ocynkowana
4.6. Konstrukcja śmietnika drewniana, obudowa ścian z cegły klinkierowej
4.7. Ocieplenie ścian od wewnątrz - mata izolacyjna ALUFOX
4.8. Pokrycie dachu - blacho-dachówka w kolorze czerwonym.
4.9. Ocieplenie połaci dachowych - wełna mineralna półtwarda ROCKWOOL gr
10+5cm
4.10. Podbitka okapów z deski boazeryjnej.
4.11. Posadzki wg przekrojów
4.12. Stolarka okienna PCV , drzwiowa drewniana, wg zestawienia
4.13. Tynki wewnętrzne – z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie drewnianym
4.14. Malowanie wewnętrzne – farbami emulsyjnymi w kolorach wskazanych przez
Inwestora - w pomieszczeniach sanitarnych z farb zmywalnych
4.15. Tynki zewnętrzne - tynk cienkowarstwowy mineralny lub akrylowy malowany
farbami akrylowymi.
4.16. Rynny i rury spustowe z PCV.
4.17. Obróbki blacharskie z PCV.
4.18. Kolorystyka budynku :
a) ściany - tynk akrylowy w kolorze beŜowym
b) cokolik - płytka klinkierowa w kolorze brązowym
c) parapety – płytka klinkierowa w kolorze brązowym
d) rynny i rury spustowe – w kolorze brązowym
e) dach – blacho-dachówką w kolorze czerwonym
f) okna PCV w kolorze białym
g) drzwi drewniane w kolorze brązowym

5.0. Instalacje.
Budynki wyposaŜone będą w następujące instalacje:
- woda zimna
- kanalizacja sanitarna
- wentylacja grawitacyjna i wyciągowa
- elektryczna : oświetlenie, zerowania,
6.0. Ochrona przeciwpoŜarowa.
Przewidywana wielkość obciąŜenia ogniowego 500 MJ/m2
Kategoria zagroŜenia ludzi ZL-III
Klasa odporności poŜarowej budynku D
WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy dla kaŜdego budynku po jednej gaśnicy śniegowej
lub proszkowej.
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PROJEKT BUDOWLANY - ROZBIÓRKA IST. STRAGANÓW
OPIS TECHNICZNY.

I.

Opis stanu istniejącego.

Istniejące stragany usytuowane są w centralnej części działki i słuŜą jako miejsca do
handlu. Są to obiekty o konstrukcji stalowej z blatami drewnianymi , zadaszone.
II.
Parametry straganów:
- powierzchnia zabudowy
- wysokość
III.

48,0 m2
2,6 m

Dane materiałowe straganu.
- konstrukcja stalowa
- blaty drewniane
- pokrycie dachu – blacha trapezowa

PROGRAM ROZBIÓRKI
obejmujący przygotowanie oraz prowadzenie robót rozbiórkowych straganów Targowiska
Miejskiego w Złocieńcu przy ul. Kasztanowej.
1. Uzyskanie decyzji – pozwolenia na rozbiórkę ze Starostwa Powiatowego w Drawsku
Pom.
2. Przystąpienie do zabezpieczenia budynku poprzez ogrodzenie go.
3. Rozbiórka pokryć dachowych .
4. Rozebranie więźby dachowej.
5. Rozebranie konstrukcji stalowej straganów.
6. Rozebranie fundamentów straganów.
7. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego uŜytku naleŜy oczyścić a pozostały
gruz i materiały rozbiórkowe wywieźć na składowiska do tego upowaŜnione.
8. Oczyścić teren po rozebranym straganie celem przygotowania go do budowy kolejnego
obiektu.
9. Pracowników biorących udział w pracach rozbiórkowych naleŜy przed przystąpieniem do
prac przeszkolić pod kątem BHP, zwrócić szczególną uwagę na sposób wykonywania
prac na wysokości, właściwe uŜytkowanie kasków i odzieŜy ochronnej itp.

Opracował
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INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania: Rozebranie istniejącego i budowa nowego Targowiska Miejskiego w
Złocieńcu
BranŜe:

Adres:

budowlana, elektryczna, sanitarna

78-520 Złocieniec ul. Kasztanowa
dz. nr 176 /72, 193, 166/6, 170, 175, 177 i 178 obręb 11 Złocieniec

Zamawiający: Gmina Złocieniec
78-520 Złocieniec ul. Stary Rynek 3

Sporządził:

tech. Andrzej Marek
78-520 Złocieniec ul Zdob. Wału Pom 6/44
tech. Leszek Piątek
78-515 Czaplinek ul. Lipowa 11

Złocieniec maj 2009r
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CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA.
1..0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
1.1.

Zakres zamierzenia obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego Targowiska Miejskiego wraz z
sieciami wodną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i WLZ

2.0.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
2.1.Na działce, której opracowanie dotyczy, istnieją stragany przeznaczone do rozbiórki.

3.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
3.1.

Brak na projekcie zagospodarowania działki elementów mogących stwarzać zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas
ich występowania.
4.1.

W trakcie wykonywania projektowanego obiektu nie przewiduje się robót budowlanych,
których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko
powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.2.

Wszelkie prace naleŜy wykonywać z zachowaniem ostroŜności i zasad sztuki budowlanej,
stosując materiały budowlane posiadające wymagane atesty. W trakcie stawiania słupów przy pomocy
dźwigów naleŜy wygrodzić teren i nadzorować ciągle pracę brygady

5.0.Wskazanie sposobu instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.
5.1.

InstruktaŜ ogólny pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót łącznie z zapisem w
dzienniku budowy, przeprowadzony przez kierownika budowy lub specjalistyczne słuŜby
wykonawcy.

6.0.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót.
6.1.

Oznakować tablicami informacyjnymi miejsca niebezpieczne: węzeł betoniarski i miejsce
poboru prądu.

6.2.

Ogrodzić teren prowadzenia robót budowlanych i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
( JEDNOLITY TEKST Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)
oświadczam, Ŝe projekt „ PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO Z
PAWILONAMI HANDLOWYMI I STRAGANAMI ORAZ BUDYNKAMI
ZAPLECZA SANITARNEGO , ŚMIETNIKA , PARKINGU I UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO Z PODNIESIENIEM POZIOMU NAWIERZCHNI, BUDOWA
SIECI WODNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ ZASILENIA
ELEKTRYCZNEGO W ZŁOCIEŃCU” został wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował część architektoniczną i konstrukcyjną:
tech. Andrzej Marek upr. UAN/U/7342/70/92

Projektował część architektoniczną:
tech. Leszek Piątek upr. § 5 ust. 2, § 2 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt 1 i 2

Projektował część konstrukcyjną:
inŜ. Wojciech Stalmaczonek upr. ZAP/0163/PWOK/04

Opracował część sanitarną:
inŜ. Jan Łowkiewicz upr. KN-375/73

Projektował część sanitarną:
mgr inŜ. Arnold Kraska upr. ZAP/0080/POOS/04

Sprawdził część sanitarną:
mgr inŜ. Tomasz Kubicki upr. ZAP/0069/POOS/08

Projektował część elektryczną:
tech. Tomasz Krawczyk upr. UAN/U/7342/106/91

Sprawdził część elektryczną:
mgr inŜ. Zbigniew Bachanek upr. 10/Sz/2001

Projektował część drogową:
mgr inŜ. Zbigniew Kot upr. UAN/7210/401/86

Sprawdził część drogową:
mgr inŜ. Wiesław Kot upr. UAN/7210/795/88

