
Instalacje sanitarne wewnętrzne 

 
 

I. Dane ogólne. 

Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny. W budynku przewiduje się 

rozbudowę istniejących instalacji: centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej 

i ciepłej. 

  

II. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. 

Woda zimna. 

Projekt przewiduje zasilanie budynku z istniejącego przyłącza z sieci. Instalację wody zimnej 

zaprojektowana została z rur i kształtek PP łączonych poprzez zgrzewanie. Projektowaną 

instalację włączyć do istniejącej instalacji wodociągowej. Sposób prowadzenia rur wg. rysunków. 

Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych. Wszystkie rurociągi należy 

prowadzić w bruzdach, ze spadkami umożliwiającymi ich odwodnienie. Instalację po wykonaniu 

należy przepłukać i poddać próbie szczelności ciśnieniem 0,9MPa.  

 

Woda ciepła. 

Jako źródło ciepłej wody w budynku służy zasobnik c.w.u lub pojemnościowy podgrzewacz wody. 

Instalację wody ciepłej należy prowadzić równolegle do wody zimnej i wykonać jak instalację wody 

zimnej. 

 

Izolacja termiczna. 

Instalację wody ciepłej i zimnej należy zaizolować termicznie otuliną ze spienionego polietylenu 

typu Termoflex grubości 10mm. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki z przyborów sanitarnych projektuje się odprowadzić poprzez instalację wewnętrzną pionową 

i poziomą z rur PCV. Projektowaną instalację kanalizacyjną podłączyć do istniejącej instalacji 

kanalizacyjnej następnie przyłączyć do istniejącego szamba. Piony należy zaopatrzyć w 

czyszczak-rewizję i wyprowadzić ponad dach. 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej. 

Odprowadzenie wód opadowych nastąpi nad teren posesji. 

 

III. Instalacja centralnego ogrzewania. 

 Założenia do obliczeń 

III strefa klimatyczna 

Temperatura zewnętrzna -20
o
C 

Temperatura wody grzewczej 75/55
o
C 

System ogrzewania wodne, pompowe, z regulacją temperatury w zależności od temp. zewnętrznej  

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami:  

PN – EN ISO 6948 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła”  

PN – 82/B – 02402 „Temperatura grzewczych pomieszczeń w budynku” 

PN – 82/B – 02403 „Temperatura obliczeniowa zewnętrzna”  

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie projektowanej rozbudowy budynku Qco = 

11,6kW 



 

 

Współczynnik przenikania ciepła „U” W/m2K dla przegród budowlanych: 

Ściana zewnętrzna:   U = 0,249 W/m2K 

Posadzka na gruncie ocieplone: UI = 0,310 W/m2K 

UII  = 0,348 W/m2K 

Sufit podwieszony:   U = 0,256 W/m2K 

Dach ocieplony:   U = 0,243 W/m2K 

Okna i drzwi:                             U = 1,1 W/m2K 

 

Rurociągi, grzejniki, armatura. 

Projektuje się instalację c.o. pracującej w układzie pompowym otwartym dwururowym z rozdziałem 

dolnym, z rur miedzianych. Projektuje się grzejniki płytowe typu „CV” PURMO. Do regulacji 

temperatury powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano głowice termostatyczne typu Danfoss. 

Na gałązkach powrotnych projektuje się zawory odcinające, umożliwiające łatwe odcięcie i 

demontaż grzejnika. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki manualne lub 

automatyczne zamontowane przy grzejnikach. Rurociągi należy układać w izolacji termicznej ze 

spienionego polietylenu typu Termoflex o gr. 20mm. Projektowaną instalacje c.o. należy włączyć 

do istniejącej instalacji c.o. Całą instalację c.o. należy wykonać zgodnie z obowiązującą 

technologią, uwzględniając rodzaj zastosowanego materiału. Instalacje c.o. przed zakryciem 

należy poddać próbie szczelności ciśnieniem 0,6MPa. 

 

Kwestionariusz doboru mocy grzejników. 

Według załączonej tabeli doboru grzejników. 

 

IV. Uwagi końcowe 

 

 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót         

Budowlano-Montażowych – cz. II: Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Montaż instalacji wod-kan i c.o. nadzór należy powierzyć wykonawcy i Inspektorowi  nadzoru 

posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 

 Trasy robót zanikających instalacji wody i kanalizacji oraz przewodów grzewczych, winny być 

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, 

                                                                                                   

                                                                                                       

 

 

 

 

            Projektował: 



 

Qk=0,90kN/m
2
 

qk=0,25kN /m
2
 

p=1,50kN/m
2
   

p= 3,0kN /m
2
 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego branży konstrukcyjnej ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY 

BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BORZECHOWIE NA 

POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ zlokalizowanego na dz. Nr 782 

 Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie 

1.  Założenia przyjęte do obliczeń 
 
 

- WARUNKI LOKALIZACYJNE : 

Przyjęto, że obiekt niniejszy będzie mógł być zrealizowany na terenach objętych I 

- szą strefą obciążenia wiatrem oraz III- ą strefą obciążenia śniegiem. 

- WARUNKI GRUNTOWO - WODNE : 

Przyjęto założenia, że w miejscu posadowienia budynku będzie posiadał nośność 

o dopuszczalnym nacisku 150 kPa. 

Posadowienie powinno być na gruncie nośnym, niezależnie od głębokości 

posadowienia wynikającej z głębokości przemarzania gruntu. W przypadku 

natrafienia na projektowanej rzędnej w miejscu posadowienia na gruncie 

nienośny/jak : nasyp, namuł itp. / należy wykop pogłębić do gruntu nośnego a 

zagłębienia wypełnić chudym betonem. 

Literatura i normy : 
J. Kobiak W. Stachurski "Konstrukcje żelbetowe ” - tom I i II         
Z. Dziaranowski - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych 

PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane 

PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli-obciążenia stałe 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli-obciążenia zmienne technologiczne 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych-obciążenie wiatrem 

- OBCIĄŻENIA : 

- obciążenia śniegiem III strefa wg PN 

- obciążenia wiatrem I strefa wg PN 

- obciążenia użytkowe w pomieszczeniach mieszkalnych 

-  klatka schodowa 

 

 



- MATERIAŁY 

 - beton klasy       B - 20 

 - stal        ɸ A-0 St0S   
         # A-lII 34 GS   
 - klasa materiału dla wznoszenia ścian                          belit- klasa gęstości 600 

 - zaprawa cementowo - wapienna     Rz = min 3 Mpa  
 -  bloczek betonowy      15 Mpa  

2.  Schemat konstrukcyjny 

 

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Posadowienie bezpośrednie na 

ławie żelbetowej fundamentowej oraz stopie fundamentowej. Ściana fundamentowa 

wymurowana z bloczków betonowych. Strop między kondygnacjami  zaprojektowano 

jako gęstożebrowy oparty na ścianach murowanych za pośrednictwem wieńców 

żelbetowych, a wewnątrz budynku oparty na podciągu i słupie żelbetowym. Ściany 

zewnętrzne dwuwarstwowe murowane z belitu klasy gęstości 600. Klatka schodowa 

dwubiegowa żelbetowa. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. 

 

3. Opis elementów konstrukcyjnych 

3.1. Fundamenty 

Posadowienie na ławach fundamentach gr. 40cm w poziomie -1,57m w stosunku 

do ±0,00 budynku, pod słupem zaprojektowano stopę fundamentową 80x100cm 

gr.40cm poz. -1,57m. Przed wykonaniem ław i stopy należy ułożyć 10cm warstwę 

chudego betonu. Ściana fundamentowa murowana z bloczków betonowych. 

 
3.2 Ściany murowane kondygnacji nadziemnych 

 Ściany świetlicy i klatki schodowej  murowane z belitu 600, grubości 24cm.  

Na ścianach w poziomie stropów obwodowo wieńce żelbetowe o wym. 24x24cm,   

z betonu B20 zbrojone stalą  ɸ A-0 St0S i # A-lII 34 GS. 

 

 



 

3.3 Słupy           

 W poziomie parteru zaprojektowano słup żelbetowy 30x30cm pod podciąg z 

 betonu B20 zbrojone stalą ɸ A-0 St0S i # A-lII 34 GS 

3.4 Podciągi 

Podciąg zaprojektowano jako monolityczny, żelbetowy z betonu B20 zbrojone 

stalą ɸ A-0 St0S i # A-lII 34 GS. 

3.5 Nadproża                    

Nadproże prefabrykowane typu L19 lub wylewane na budowie. 

3.6 Strop                 

Strop zaprojektowano gęstożebrowy teriva gr. 24,. 

3.7 Klatka schodowa           

Schody dwubiegowe ze spocznikami gr. 12 cm zaprojektowano jako 

monolityczne, żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą ɸ A-0 St0S i # A-lII 34 GS 

3.8 Dach                

Dach jednospadowy osłonięty attyką, konstrukcja drewniana, krokiew 8x16 

oparta na murłatach 14x14 

Jakość materiałów i wykonania 

0 ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być 

najwyższej jakości, atestowane i dopuszczone do stosowania jako materiały budowlane. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem. 

Deskowanie 

Deskowanie musi być dobrej jakości (bez uszkodzeń). Nie usuwać deskowania i podpór 

montażowych przed stwardnieniem betonu wystarczającym do przeniesienia przez 

element obciążenia własnego użytkowego. Deskowanie i stemplowania oraz związane z 

nimi rusztowania powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich stateczność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

 



Tolerancje 

Dokładność wymiarowa wykonania konstrukcji powinna być zgodna z PN- 62/B-02355 i 

PN-62/B-02356. 

Zbrojenie. 

Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń 

utrudniających przyczepność do betonu. Dla zachowania właściwej grubości otulenia 

prętów zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia. Pręty użyte do zbrojenia 

powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 

przekraczać 4mm. 

 

Beton. 

W projekcie przewidziano betony klasy  (B20). Mieszanka betonowa powinna mieć 

właściwą konsystencję bez dodawania nadmiernej ilości wody. 

Układać beton w formach w sposób zapobiegający rozwarstwieniu. Wibrować w celu 

usunięcia pęcherzy powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Wokół zbrojenia, w rogach i 

zawężeniach sprawdzić czy beton przylega dokładnie. Kontrolować prędkość układania 

tak, aby mieszanka była zagęszczana w warstwach max 30 cm. 

 Należy przeprowadzić wszystkie niezbędne kontrole i testy próbek betonu na 

ściskanie. Przy betonowaniu w temp. poniżej 5°C materiały muszą być podgrzewane. 

Chronić beton przed zamarzaniem do czasu wystarczającego związania przy pomocy 

obudów, mat itd. Beton odporny na agresję chemiczną „Wylane” betony należy 

prawidłowo pielęgnować. 

 

 

 OPRACOWAŁ: 

inż. Jerzy Szorek  

 upr. 2804/Lb/86 



                                         OPIS  TECHNICZNY 
 

 

1. Podstawa opracowania  

 

1.1. Wypis i wyrys z mpzp Gminy Borzechów z dnia 2013.02.11. znak: 

INFR.6727.29.213 

1.2. Zlecenie inwestora. 

1.3. Opis techniczny opracowano wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu            

i formy projektu budowlanego Dz.U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 

 

2. Cel opracowania. 

 

2.1. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na rozbudowę i przebudowę 

budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby Gminnej Biblioteki 

Publicznej. 

  

3. Przeznaczenie i program użytkowy. 

 

3.1. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP o dwie 

świetlice, w tym jedna na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych wraz 

z wc. Do komunikacji zaprojektowaną klatkę schodową zewnętrzną.      

3.2. Zestawienie powierzchni i kubatura. 

 

Pow. zabudowy projekt. -    97,27 m
2 

Pow. użytkowa  parter 

                           Piętro 

 

-    92,98 m
2
 

-    67,34 m
2
 

                           Suma -   160,32 m
2
 

Kubatura projekt. -    540,22 m
3 

 

3.3. Program użytkowy 

    

               Parter                                        -    92,98m
2
 

              --------------------------------------------------------- 

               1.  klatka schodowa                            -     18,55 m
2 

               2.  świetlica                              -     47,91 m
2
 

               3.  wc dla niepełnosprawnych             -      4,19 m 

    4.  łazienka                   -       5,30 m 

    5.  garaż na wóz bojowy                     -     17,03 m 

 

               Piętro                                           -  67,34m
2
 

              --------------------------------------------------------- 

               1.  klatka schodowa                      -     7,93 m
2 

               2.  świetlica                        -     48,51 m 

    3.  komunikacja                       -     7,67 m
2
 

    4.  łazienka                        -     3,23 m
2
 

  

 



4. Rozwiązania architektoniczno-budowlane. 

 

4.1. Ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane z betonu B –20 o szer. 80cm, zbrojone   

4 Ø12 stal A – III, strzemiona Ø 6 stal A – 0 co 30 cm. 

4.2. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. 

4.3. Izolacje przeciwwilgociowe.  

        Na ławach fundamentowych należy wykonać izolację poziomą i pionową – 2 x papa 

        asfaltowa na lepiku asfaltowym lub folia hydroizolacyjna 2 x na zakład. 

4.4. Rozwiązanie przegród zewnętrznych. 

Ściany zewnętrzne stanowią konstrukcję nośną stropów i więźby dachowej oraz 

przegrodę termiczną. Przewidziano wykonanie ścian zewnętrznych ścian nadziemia 

z belitu gr. 24 cm i ocieplenia styropianem gr. 12 cm,  

      4.5.  Izolacje termiczne. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian gr. 12 cm, 

Ocieplenie dachu – wełna mineralna gr. 25 cm na stropie. 

Ocieplenie posadzki  parteru  styropian  FS 30  gr. 10 cm.  

4.6.  Kominy. 

Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 3. Czapy kominowe żelbetowe gr. 12 cm zbrojone prętami  6 mm 

odizolowane od trzonu komina papą asfaltową x 2 na lepiku.  

4.7.  Dach. 

Dach o konstrukcji krokwiowo wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego 

klasy K27. Murłaty mocować do wieńca obwodowego przy pomocy kotew. 

Przekroje elementów drewnianych wg rzutu więźby dachowej. Konstrukcję dachu 

zabezpieczyć preparatami nierozprzestrzeniającymi ognia OCEAN 41 lub FOBOS 

M.-2, oraz grzybobójczo- ALTAXIN. Można stosować inne środki dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. 

4.8.  Ściany wewnętrzne konstrukcyjne. 

Belit grubości 24 cm. 

      4.9.  Stropy, schody, słupy, podciągi, wieńce, nadproża. 

              Stropy – teriva, 

              Słupy, schody i podciągi żelbetowe wylewane, 

              Wieńce żelbetowe, 

              Nadproża żelbetowe i prefabrykowane.  

    4.10.  Stolarka wewnętrzna. 

              Drzwi wewnętrzne typowe drewniane.  

 

5.  Wykończenie zewnętrzne. 

 

5.1. Podjazd dla niepełnosprawnym z kostki brukowej.  

5.2. Stolarka zewnętrzna. 

       Stolarka okienna typowa PCV w kolorze białym, współczynnik U= 1.1 W/m K. 

       Należy stosować okna wyposażone w nawiewniki spełniające wymagania dotyczące  

       wentylacji pomieszczeń. 

5.3. Pokrycie dachu. 

       Dach pokryć blachą płaską w kolorze brązowym mocowaną do deskowania    

   ażurowego. Na przekroju podano warstwy połaci dachowej. 

 

 

 



5.4. Obróbki dachowe. 

       Orynnowanie, obróbki blacharskie dachu należy wykonywać z blachy stalowej 

       powlekanej lub wykorzystać systemowe. Kolor obróbek, rynien i rur spustowych -  

       ciemny brąz. 

5.5. Elewacje. 

       Ściany budynku wykończyć tynkiem strukturalnym wodoodpornym. Cokół 

       i podokienniki zewnętrzne należy wykonać jak na budynku istniejącym. 

       Podbitka okapu drewniana w kolorze ciemny brąz. 

       Opaska wokół budynku z kostki brukowej. 

 

6.  Wykończenie wewnętrzne. 

 

6.1. Posadzki i podłogi. 

       W pomieszczeniach świetlicy, komunikacji, łazience, wc i klatce schodowej, należy 

       ułożyć gres.  

6.2. Ściany. 

       Ściany murowane należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III. 

             W pomieszczeniach  łazienki, wc - glazura na całej wysokości.  

       Na ścianach i sufitach zamiast tynków jak powyżej można wykonać tynki z płyt 

       gipsowo-kartonowych klejonych plackami gipsowymi do ścian lub układanymi na  

       ruszcie metalowym lub drewnianym. W pomieszczeniach wilgotnych należy  

       stosować płyty wodoodporne. 

6.3. Sufity. 

       Sufit parteru i klatki schodowej należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym 

       kat. III. Na piętrze płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym. 

6.4. Parapety. 

       Parapety wewnętrzne można wykonać jako drewniane, kamienne, lastrykowe lub 

       inne. 

6.5. Powłoki lakiernicze i zabezpieczające. 

       Do malowania ścian wewnętrznych tynkowanych należy stosować farby emulsyjne 

       lub akrylowe. Elementy drewniane wewnątrz budynku należy malować lakierami 

       dopuszczonymi do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych. Drewno narażone  

             na kontakt z wilgocią należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami impregnującymi. 

             Elementy stalowe przed nałożeniem powłoki wykończeniowej należy zabezpieczyć 

             antykorozyjnie. 

 

7. Instalacje. 

W budynku projektuje się instalacje wewnętrzne: 

- elektryczną 230 V, 

- sanitarną, 

- wodociągową, 

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

8. Rozbudowa budynku remizy została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami 

      izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii według  

      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. /poz.690 z późn. zm.        

      § 328 i § 329/. Przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają 

      wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania 

      określone w pkt.2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia. 

 

 



9. Uwagi końcowe. 

 

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby 

uprawnionej do kierowania danym zakresem robót. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                    

i przepisami BHP. 

Materiały użyte do rozbudowy budynku remizy powinny posiadać wymagane atesty     

i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi 

oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. 

Rozbudowę budynku należy realizować zgodnie z projektem, wszelkie odstępstwa lub 

zmiany w projekcie bez zgody projektanta mogą spowodować wstrzymanie prac na 

budowie. 

 

 

 

                                                                                        OPRACOWAŁ 

                                                                                                  inż. Jerzy  Szorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania działki nr 782 

 w miejscowości Borzechów gmina Borzechów 

 

Inwestor  :   Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie 

                     

 

 

1. Podstawa  opracowania  
 

1.1. Wyrys i Wypis mpzp gminy Borzechów z dnia 2013-02-11. 

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500. 

1.3. Warunki techniczne i normy.  

 

2.  Część  opisowa       
 

          Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku remizy ochotniczej straży 

pożarnej na potrzeby Gminnej Biblioteki publicznej. Działka leży w terenach usług publicznych 

oznaczona symbolem UP. Działka zabudowana budynkiem remizy OSP. Na terenie działki 

projektuje się rozbudowę i przebudowę budynku remizy wg indywidualnej dokumentacji 

projektowej. 

          Wjazd i dojście na działkę istniejącym zjazdem z drogi powiatowej nr 2247 L, na terenie 

działki utwardzony wg. odrębnego opracowania.  

          Na działce zlokalizowany jest placyk gospodarczy z osłoną na zbiornik odpadów stałych, 

które są okresowo wywożone na składowisko odpadów. 

         Warunki gruntowe są korzystne dla bezpośredniego posadowienia budynków. 

         Nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

         Jednostkowy opór podłoża przyjęto qf  = 150 kPa 

         Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

         Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

         Projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Zastosowana 

technologia wykonania powoduje, że jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie 

wywiera negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i stosunki wodne. 

Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hałasu mieści się w granicach normy, nie  



przewiduje się źródeł emisji zanieczyszczeń. Teren pozostaje bez niwelacji z zastosowaniem 

stabilizacji podłoża. Wody opadowe z dachu odprowadzane będą poprzez system rynien i rur 

spustowych na działkę inwestora.  

 

3. Bilans terenu  

  - powierzchnia działki                                                                   1.800,00 m
2
 

                       - powierzchnia w granicach własności                                          1.800,00 m
2
 

                       - powierzchnia zabudowy budynku                                                  452,84 m
2 

            - powierzchnia użytkowa budynku                                                   591,41 m
2
 

                       - kubatura budynku                                                                         2318,00 m³ 

                       - wjazd i dojście                                                                                701,15 m
2
  

                         w tym 9 miejsc postojowych + 1 dla niepełnosprawnych              121,50 m
2
 

                       - powierzchnia placyku gospodarczego                                                6,00 m
2
   

 

 

         OPRACOWAŁ: 

         inż. Jerzy SZOREK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


