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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Ja, niżej podpisany: 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U.z 2003 r 

Nr 207, poz.2016, z póz. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt.2 tej ustawy 

 

Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

Zmiana sposobu użytkowania oraz częściowa przebudowa wewnętrzna pomieszczeń po 

laboratorium  w budynku biurowym   na działce 26/1 przy ul. Zjednoczenia 110A w Zielonej 
Górze. 

Inwestor: 
„Zielonogórskie  Wodociągi I Kanalizacja „ Sp. z o. w Zielonej Górze  ul. Zjednoczenia 110A  

 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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           Zielona Góra wrzesień   2020 



 

I. OPIS DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania z częściową 

przebudową oraz kompleksowym remoncie pomieszczeń po byłym 

laboratorium. Laboratorium jest częścią budynku biurowego  

jednokondygnacyjnego na przedmiotowej działce. Pomieszczenia oraz wejście 

do obiektu znajduje się na terenie wewnętrznym zamkniętym zakładu.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

 Działka jest uzbrojona i zabudowana. Na działce znajdują się  inne budynki 

ZWiK , drogi wewnętrzne, place manewrowe. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki. 

 Budynek pozostaje bez zmian w swoim obrysie zewnętrznym. Również 

projektowana zmiana sposobu użytkowania nie wpłynie na zmianę pozostałych 

elementów usytuowanych na działce takich jak: układ sieci kanalizacyjnych, 

wodociągowych, energii elektrycznej, energii cieplnej ITP. 

 Obiekt posiada przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, energii elektrycznej 

oraz jest podłączony do sieci cieplnej.  

 Istniejący układ komunikacyjny tj. drogi, parkingi, drogi pożarowe  - bez 

zmian. 

4. Zestawienie charakterystycznych parametrów technicznych : 

 Zestawienie powierzchni wg ISO-PN 9836:1997. 

 Powierzchnia użytkowa budynku    -    3 014,09  m2 

 Powierzchnia zabudowy budynku    -    1 571,00  m2 

 Kubatura brutto budynku     -   16 712,50 m3 

 Powierzchnia zabudowy części do przebudowy - 273,30 m2 

 Powierzchnia użytkowa części do przebudowy  -  232,98 m2 

 Kubatura brutto części objętej przebudową  -  987,50 m2 

5.       Teren którym zlokalizowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie podlega ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym 

krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej. 

6. Nie występują obszary osuwania się mas ziemnych oraz obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią.  

7. Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane dokonano określenie 

obszaru oddziaływania obiektu ( art.3 ust.20 w/w ustawy). 

              Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków  technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz.690, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 

poz.10650,  



 

Ustawa - Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. 9 tekst jednolity Dz.U. 

z  2019 r. poz. 1186. 

Ustawa -  Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U. z 2008r. Nr 

25 poz.150, tekst jednolity z dnia 13.04.2018 – Dz.U.2018 r. poz.799). 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 poz. 21 z póz. 

zmianami), 

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 

13.04.2007 r (Dz.U. z 2007r. Nr 75 poz. 493) ze zmianami, 

Ustawa - Prawo wodne z dnia  22 lipca 2017 r.  (Dz.U. z 2017 poz. 1566 

z  póz. zmianami), 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków, tekst jednolity (Dz.U. z 2001r Nr 72 

poz.747, tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r., poz.1152), 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 

poz.880 z póz. zmianami). 

 

 Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane będą do  kanalizacji 

miejskiej. 

Ogrzewanie pomieszczeń biurowych oraz zasilanie w ciepła wodę 

z  istniejącego węzła cieplnego w budynku.     

  Nieczystości stałe będą gromadzone w pojemniku na nieczystości 

umieszczonym przy budynku i  odprowadzane zgodnie z podpisana umową  

z odbiorcą.  

 W projektowanym  budynku w wyniku zmiany sposobu użytkowania 

i  przebudowy  nie przewiduje się montażu na dachu anten ani żadnych 

urządzeń elektromagnetycznych produkujących pole magnetyczne, hałas, 

promieniowanie oraz innych uciążliwości powodujących zanieczyszczenie 

powietrza, wody i gleby. Przyjęte w projekcie  rozwiązania eliminują wpływ 

obiektu na otaczające  środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. 

W związku z powyższym planowana zmiana sposobu użytkowania 

i  przebudowa nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi a  także nie 

oddziałuje niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego.  

 

   W wyniku dokonanej analizy stwierdzam, że obszar oddziaływania 

obiektu jest w  obrębie własnej działki inwestora. 

 

 

 

         Opracował: 

 

             

 

 

 

 

 



 

 

 

II. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   

  

1. Przeznaczenie program użytkowy obiektu oraz zestawienie 

powierzchni. 

 Budynek biurowy. Cześć budynku jest czterokondygnacyjna oraz część 

parterowa. Projektowana zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa 

dotyczy części parterowej budynku po byłym laboratorium i wydziale sieci 

na pomieszczenia biurowe. 

 W wyniku projektowanej zmiany użytkowania działalności w części obiektu 

nie zostaną zmienione warunki bezpieczeństwa pożarowego, 

powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony 

środowiska jak również wielkość i układ obciążeń.  

Projektowane pomieszczenia biurowe przeznaczone dla 13 osób. 

W projektowanych pomieszczeniach projektuje się pomieszczenie jadalni 

do spożywania posiłków własnych o powierzchni  18,85 m2 > 1,1 m2 x 13 

osób = 14,30 m2. 

 

Wskaźniki techniczne projektowanej przebudowy : 

 - długość elewacji frontowej(projektowanej przebudowy)  -   24,55 m 

 - szerokość         -   28,70 m 

 - wysokość części parterowej      -     5,73 m  

- powierzchnia zabudowy części do przebudowy  - 273,30 m2 

- powierzchnia użytkowa części do przebudowy  - 232,98 m2 

- kubatura brutto części objętej przebudową   - 987,50 m2 

2.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 

 

 Budynek czterokondygnacyjny biurowy z częścią parterową, 

podpiwniczony. W części piwnicznej znajdują się pomieszczenia  

magazynowe , archiwa, węzły sanitarne  oraz inne pomieszczeni służące do 

obsługi budynku.  

 Ponieważ przebudowa dotyczy pomieszczeń wewnątrz budynku forma 

architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. 

 

3. Układ konstrukcyjny obiektu części 4-kondygnacyjnej podłużny, 

trzytraktowy. Trakty skrajne o rozstawie 4,8 i trakt środkowy o rozstawie 

2,4 m. Układ konstrukcyjny części parterowej  poprzeczny oparty na 

module 6,0 m.  

 Mury fundamentowe, ściany piwnic i ściany konstrukcyjne z cegły pełnej. 

 Nadproża okienne i drzwiowe z elementów żelbetowych n L-19. 

 Stropy wykonane z płyt kanałowych żelbetowych.  

 Stropodach, dwuwarstwowy tj. płyty kanałowe izolacja cieplna oraz płyty 

korytkowe ułożone na ściankach ażurowych z cegły. 

 Obciążenie dla pokoi biurowych zgodnie z tabelą 6.1.6.2 kategorią B  zalecaną 

przez PN-EN-1991-2002 Euro kodem I – wynosi 2,00 KN/m2   natomiast 



 

istniejący strop z  zaprojektowany został na obciążenie 4,5 KN/m2. Ściany 

zewnętrzne wykonane z cegły pełnej gr 38 cm.  

 W związku z powyższym projektowana zmiana sposobu użytkowania  nie 

zwiększa  obciążenia stropu, ścian i fundamentów budynku oraz warunki 

geotechniczne i stan posadowienia obiektu. 

 

4. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej …. przez osoby niepełnosprawne art. 5, pkt.1, ust.4 ustawy Prawo 

Budowlane. 

      Przedmiotowy obiekt  posiada 3 wejścia do budynku z Biurem Obsługi Klienta 

dostępnym bezpośrednio od ulicy. Dojazd do BOK jest zapewniony z jezdni 

z  parkingiem dla osób niepełnosprawnych, następnie chodnika o szerokości 120 cm. 

Przy wejściu do BOK w  miejscu oznakowanym znajduje się oznakowana tabliczka 

w  kolorze niebieskim  (dla osób niepełnosprawnych) z  widocznym przyciskiem na 

wysokości  120 cm od poziomu chodnika. 

 W/w rozwiązanie spełnia „Standardy dostępne w budynkach …. użyteczności 

publicznej dla osób niepełnosprawnych” określone przez Ministerstwo 

Infrastruktury i  Budownictwa”. 

      Projektowana zmiana sposobu użytkowania i przebudowy dotyczy części 

budynku na terenie wewnętrznym, zamkniętym zakładu w której będzie znajdował 

się Dział Sieci z  osobnym wejściem do którego dostęp posiadają jedynie pracownicy 

ZWiK.  

5.  Zakres prac związanych z zmianą sposobu użytkowania i przebudową. 

 Prace na zewnątrz budynku 

 Projektowana rozbudowa nie dotyczy zmian w  elewacji, stolarce okiennej 

i  drzwiowej itp. 

 Zakres prac wewnątrz budynku; 

- zamurowanie 2 otworów drzwiowych, 

-  wykonanie ścianki działowej w istniejącej klatce schodowej, 

- wykucie w ścianach wewnętrznych 3 otworów na drzwi z osadzeniem nadproży  

- wymiana istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

- wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach wc, 

- wymiana lub montaż na istniejących płytkach nowej posadzki z płytek   

   ceramicznych, 

- wykonanie okładzin z glazury, 

- wymiana istniejących grzejników, 

- montaż nowych urządzeń sanitarnych w wc oraz pokoju śniadań,  

- wykonanie dodatkowych otworów wentylacyjnych oraz  klimatyzacji , 

- remont instalacji elektrycznej i oświetlenia , 

- roboty malarskie. 

 Istniejące rodzaje instalacji 

 - instalacja wody zimnej i ciepłej, 

 - instalacja kanalizacji sanitarnej, 

 - instalacja centralnego ogrzewania, 

 - instalacja elektryczna, 

 - instalacja klimatyzacji. 



 

 

 

 

6.  Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. 

 

 Wykucie otworów drzwiowych . 

Przed wykuciem otworów drzwiowych należy nad otworem 

drzwiowym wykuć i osadzić nadproża strunobetonowe SBN 

określone w rysunkach konstrukcyjnych. Otwór należy wykuć po 

osiągnięciu wytrzymałości normowej wytrzymałości połączenia 

nadproża z ścianą.  

 Projektowane ścianki. 

Ścianki gr.10,13,15,19 cm – z płyt gipsowo kartonowych 2 x 12,5 

mm ułożonych na profilu stalowym. W pomieszczeniach 

sanitarnych płyta wodoodporna. W pomieszczeniu wc  męskim 

ścianka pomiędzy pisuarem a kabiną do wysokości 250 cm. 

 Podłogi i posadzki. 

 Istniejącą posadzka wykonaną z płytek gresowych 33x33 cm, ze 

względu na stan techniczny należy wymienić na inna posadzkę 

gresową np. płytki gresowe 60 cm x 17,5 cm w kolorze 

drewnopodobnym lub szarym. 

W pomieszczeniach sanitarnych posadzkę należy układać ze 

spadkiem w kierunku kratki ściekowej 

 

 Okładziny wewnętrzne, malowanie. 

W sanitariatach  - płytki ceramiczne do wysokości 205 cm,  powyżej 

tapeta z włókna szklanego malowana farbą CAPAROL Malerit –W 

w kolorze białym. 

W pokoju śniadań wzdłuż blatu do przygotowania posiłków płytki 

ceramiczne do wysokości 2,00 m, powyżej tapeta z włókna 

szklanego malowana farba CAPAROL Indeko – plus. 

Pozostałe pomieszczenia pozostałe – tapeta z włókna szklanego 

malowane farba CAPAROL Indeko-plus w kolorze uzgodnionym z 

inwestorem. Sufity w wszystkich pomieszczeniach w kolorze 

białym.   

 

 Parapety. 

Istniejące betonowe malowane, część obłożona płytkami 

ceramicznymi. Wnioskuje się zerwanie płytek ceramicznych 

i  obłożenie nakładkami renowacyjnymi  z PCV w kolorze białym.  

 

 Stolarka drzwiowa – drzwi firmy Porta Resist z ościeżnicą 

przylgową w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 

Drzwi z pomieszczeń biurowych otwierane na korytarz należy 

wyposażyć w samozamykacze. 

 



 

 Wentylacja, klimatyzacja – każde pomieszczenie będzie 

wyposażone w klimatyzację. Zgodnie z PN-83/B-03430 /Az3 

w  pomieszczeniach  biurowych zapewniono dopływ zewnętrznego 

powietrza w ilości 20 m3 dla każdej przebywającej osoby. 

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowana w sufitach kratki 

wywiewne o przekroju fi. 150 mm z izolowanym kanałem 

wentylacyjnym w płaszczu stalowym wyprowadzonym 2,0 m ponad 

dach. 

Pomieszczenia wc, wentylator mechaniczny o okresowym działaniu 

zapewniającym min. 30 m3/h. Dopływ powietrza do wc przez 

otwory w dolnej części drzwi o przekroju min.200 cm2 netto. 

 

 7. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

 Zaopatrzenie w wodę  - z istniejącej sieci wodociągowej 

w  budynku. 

 Odprowadzenie ścieków – do istniejącej kanalizacji w budynku. 

 Projektowana zmiana sposobu użytkowania i przebudowa 

spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. 

 Odpady stałe – gromadzone są w pojemnikach na zewnątrz 

budynku w miejscu do tego wyznaczonym. 

 Emisja hałasów, drgań oraz promieniowania - projektowana 

zmiana nie wprowadza w/w elementów emisji. 

 Projektowana zmiana sposobu użytkowania i przebudowa  nie 

wpłynie na istniejący drzewostan, glebę  wody powierzchniowe 

itp. 

 

8.       Warunki ochrony przeciwpożarowej dla części projektowanej  - budynek 

niski. 

 

1. Powierzchnia użytkowa budynku   -    3 014,09  m2 

2. Powierzchnia zabudowy budynku   -    1 571,00  m2 

3. Kubatura brutto budynku    -   16 712,50 m3 

4. Powierzchni zabudowy  części projektowanej -       273,30 m2 

5. Powierzchni użytkowa projektowanych lokali -       233,37 m2 

6. Wysokość budynku części projektowanej   -          5,73 m 

7. Kubatura części projektowanej   -      987,50 m3 

8. Liczba kondygnacji części projektowanej -     1 

9. Liczba wejść do budynku    -     3   

10. Budynek biurowy  zaliczony do kategorii  

 zagrożenia ludzi      - ZL III 

11. Klasa odporności pożarowej budynku  - C 



 

12. Poszczególne elementy projektowane budowy zaprojektowano z 

uwzględniając klasę odporności ogniowej tj. 

- strop – płyty żelbetowe wylewane    - REI 120 

- ściana zewnętrzna, cegła  pełna gr. 38 cm+styropian -   EI 120 

- ścianki wewnętrzne –płyty gips. 2x12,5 z wełną 

  Mineralną        - EI 30 

- pokrycie dachu, płyty korytkowe, szlichta 

   betonowa, papa termozgrzewalna    - RE 30 

13. Ewakuacja - odległość od najdalej położonego lokalu do 

chodnika na ulicy – 25,00 m.  

14. W projektowanych pomieszczeniach  nie przewiduje się stref 

zagrożenia wybuchem. 

15. Odległość od najbliższego obiektu    - 15 m. 

16. Strefy pożarowe – budynek o powierzchni użytkowej 3014,09 m2 

   występuje jedna strefa pożarowa. 

17. Dojazd do budynku -  z 2 stron budynku utwardzone drogi  

    betonowe. 

18. Czynny hydrant naziemny p.poż.DN 100 - 30,00 m od budynku 

19. Podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnica proszkowa 6 kg. 

20. Wentylacja pożarowa, klapy dymne nie są wymagane. 

21. Instalacja elektryczna – zostanie wykonana zgodnie z  

   obowiązującymi przepisami 

 

UWAGI. 

 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe , a także odbiór robót   należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzenne i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 

Materiały budowlane winny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne 

oraz odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. 

 

 

          OPRACOWAŁ: 

          Bogdan Szewczyk 
 

 



 

   INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                 

( BiOZ) 

 
 

 

 

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania oraz częściowa  

  przebudowa wewnętrzna pomieszczeń po laboratorium. 

 

Obiekt:     Biurowy  

 

       Inwestor: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o., 65-120  

    Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110A 

                                                                                         

 

 

      Lokalizacja: Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110A  Działka nr 26/1, Miasto  

     Zielona Góra  - obręb nr 2 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sporządził:                             inż. Bogdan Szewczyk, upr. Bud.13/81/ZG 

                             ul. Energetyków 18/2 

                              65-729 Zielona Góra 

                 

 

 

 

         Zielona Góra 30.09.2020 

 

 



 

 

Część opisowa. 

 

a) Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania oraz częściowa 

przebudowa wewnętrzna pomieszczeń po laboratorium. Inwestycje nie obejmuje 

prac na zewnątrz budynku. 

 

b) Zakres  robót budowlanych; 

 wykucie otworów drzwiowych w istniejących ścianach, 

 zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, 

 rozbiórka ściany niekonstrukcyjnej, 

 wykonanie ścianek działowych, 

 ułożenie posadzek , 

 montaż stolarki drzwiowej, 

 wykucie otworów wentylacyjnych w sufitach, 

 wykonanie instalacji elektrycznej, sieci LAN, montaż opraw 

oświetleniowych, 

 wykonanie instalacji  c.o,  cwu,  kan i wody zimnej oraz klimatyzacji 

 roboty malarskie, 

 składowanie gruzu, 

  c)  Wykaz istniejących obiektów. 

   

       Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania i przebudowa  

      w  istniejącej części budynku biurowego. 

 

   d)  Wskazanie elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i  

     zdrowia ludzi. 

 

- miejsca  pracy oraz miejsca składowania elementów, 

- praca na wysokości przy wykuciu i montażu otworów  

 wentylacyjnych itp. 

- miejsca sprzętu budowlanego, 

- prace z drobnym sprzętem elektromechanicznym. 

 

 e)  Wskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

              realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych.  

         - upadek z wysokości , 

         - rozbiórka ścian, 

         - rozbiórka instalacji elektrycznej, 

         - roboty malarskie, 

  

     f) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy. 

 

  Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinny  

  być przeprowadzone szkolenia, niezależnie od ich wcześniejszego   

  przeprowadzenia na podobnym stanowisku.  



 

 Pracownicy zatrudnieni przy tych  robotach powinni zostać przeszkoleni 

w  zakresie: – zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, – 

konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, odzież 

i  obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, pasy ochronne 

przy pracach na wysokości), – obowiązków pracownika i konieczności 

wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty.  

 Kierownik budowy winien zapoznać się z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 Telefony alarmowe: 

  – ogólny telefon alarmowy: 112 

  – pogotowie ratunkowe: 999  

 – straż pożarna: 998 

  – policja: 997  

Powyższe telefony i adresy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej. 

Przed budynkiem  umieścić tablice informacyjną. 
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