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1.  OPIS DO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 
 

1.1  Poło żenie i obszar  
 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 74/8, której właścicielem  
jest:  Gmina Piaski 
Działka ta położona jest w Grabonogu  
Działka przypisana jest do księgi wieczystej nr 22362, opisana użytkiem „Bi” a 
jej powierzchnia wynosi 0,1600 ha. 
 
 

1.2  Sąsiedztwo i zabudowa istniej ąca 
 
Działka 74/8, będąca w posiadaniu Inwestora jest w chwili obecnej działką 
zabudowaną, budynkiem użyteczności publicznej - świetlicą wiejską z 
wydzielonym mieszkaniem prywatnym oraz zabudowaniami gospodarczymi. 
 
Budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska z wydzielonym lokalem 
mieszkalnym zlokalizowany jest w centralnej części działki.  
Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze nieużytkowe). 
Na parterze budynku znajduje się świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym 
oraz wydzielone niezależne mieszkanie prywatne. 
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy 
międzykondygnacyjne o konstrukcji belkowej drewnianej. 
Dach wielospadowy z lukarnami od strony północnej i południowej. 
Dach drewniany o konstrukcji jętkowej, kryty dachówką ceramiczną. 
Widok budynku ilustrują poniższe fotografie 
 

 
Rys. Widok budynku od strony południowo zachodniej 
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Rys. Widok budynku od strony południowej 

 
Rys. Widok budynku od strony południowo wschodniej 

 
Rys. Widok budynku od strony wschodniej 
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Rys. Widok budynku od strony północno wschodniej 

 
Rys. Widok budynku od strony północno zachodniej 

 
Budynek gospodarczy zlokalizowany jest w północnej części działki. 
Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze nieużytkowe). 
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy 
międzykondygnacyjne o konstrukcji belkowej drewnianej. 
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczna. 
 
Sąsiednia zabudowa bardzo mocno zróżnicowana, budynki jedno i 
wielokondygnacyjne. Murowane tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych  i 
z wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych. Dachy płaskie, dwu, 
wielospadowe (także naczółkowe) Kryte dachówką, blachą lub papą.  
Stropy żelbetowe, stalowe i drewniane 
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1.3  Warunki gruntowo wodne  
 
Z przeprowadzonych obserwacji i informacji uzyskanych od Inwestora i 
użytkowników wynika, że na całym terenie przeznaczonym pod zabudowę na 
poziomie posadowienia budynku zalegają grunty piaszczysto – gliniaste z 
przewagą piasków drobnych o ID = 0,2 – 0,3. 
Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości od 2,40 do 2,80 m od 
obecnej powierzchni terenu. 
Posadowienie budynku należy do pierwszej kategorii geotechnicznej 
posadowienia budynków. 
 

 
1.4  Koncepcja zagospodarowania  

 
Zaprojektowany został: 
REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRABONOGU 
(nr 1 na planie zagospodarowania). 
 
Projektowane prace budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 nie wymagają uzyskania pozwolenia na 
budowę  
 
W związku z remontem i modernizacja świetlicy zaprojektowano następujące 
prace budowlane i branżowe. 
− remont kominów 
− remont więźby dachowej 
− wykonanie obróbek blacharskich 
− wykonanie elementów odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe) 
− wymiana pokrycia okiennej i drzwiowej 
− remont i uzupełnienie elementów murowanych budynki 
− prace tynkarskie i malarskie zewnętrzne 
− remont schodów wejściowych 
− prace remontowe wewnętrzne (posadzkarskie, tynkarskie, malarskie) 
− prace remontowe instalacyjne  
− wymiana wyposażenia sanitarnego (muszle klozetowa, umywalka, 

zlewozmywak) 
 
 

1.5  Komunikacja, doj ścia, dojazdy  
 
Wejścia główne budynku bez zmian: 
− wejście do świetlicy od strony południowej 
− wejście do mieszkania prywatnego od strony północnej 
Wjazdy na teren działki, istniejące, z drogi gminnej (działka 157) od strony 
południowej. 
 
 

 



 7 

1.6  Instalacje  
 
Remont instalacji wewnętrznej elektrycznej i oświetleniowej. Instalacji 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Instalacji gazowej. 
Wykonanie odprowadzenia z dachu wody deszczowej. 
Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z przyjętymi przez Rade Gminy 
zasadami i umową z przedsiębiorca posiadającym pozwolenie na wywóz i 
składowanie odpadów. 
 
 

1.7  Ochrona Konserwatorska  
 
Zgodnie z ustaleniami z Gminą Piaski budynek znajduje się w ewidencji 
zabytków ale nie figuruje w rejestrze zabytków w związku z czym projektowane 
prace budowlane w obrębie powyższego  obiektu  – nie wymaga uzgodnie ń 
konserwatorskich  
Uwaga !!! 
W wypadku przypadkowego odkrycia w czasie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania prac i 
robót mogących uszkodzić lub zniszczyć znaleziony i zabezpieczenia przy 
pomocy dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz 
natychmiastowego poinformowania o zaszłym fakcie właściwego Konserwatora 
Zabytków. 
 
 

1.8  Wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren 
zamierzenia budowlanego  

 
 Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
 
1.9  Charakter i cechy istniej ących i przewidywanych zagro żeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia  

 
Nie istnieją i nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczeni 
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PAN ZAGOSPODAROWANIA 
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2.  OPIS TECHNICZNY 
 
 
 

2.1  Podstawy formalno prawne  
 

− zlecenie Inwestora, 
− umowa o prace projektowe  
− wizja lokalna w terenie, 
− inwentaryzacja budowlana w skali 1:100 
− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
− normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków, 

 
  
 

2.2  Dane ewidencyjne  
 
 
Obiekt:    REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W GRABONOGU 
 

Lokalizacja:    Grabonóg, gmina Piaski 
działka 74/8 
 

Inwestor:    Gmina Piaski,  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 

 
Właściciel działki:   Gmina Piaski,  

ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 
 
Data opracowania:  stycze ń 2010 rok 
 
Autor projektu:   in ż. mgr arch. Marian Lewandowski 
 
Autor projektu:   in ż. Dariusz Gendera 
 
Asystent:    in ż. Andrzej Wojciechowski 
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2.3  Uprawnienia zawodowe  
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2.4  Oświadczenie o zgodno ści z przepisami  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oświadczam 

 
że projekt budowlany: 
     REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W GRABONOGU 
 

lokalizacja:    Grabonóg, gmina Piaski 
działka 74/8 
 

inwestor:    Gmina Piaski,  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 17

 
 
 

 
Ja niżej podpisany   Dariusz Gendera 
zamieszkały    ul: Mieszka I 3/41, 63-800 Gosty ń 
 
 
stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 
Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3, Dz.U.07.99.665, 
Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373, Dz.U.07.247.1844 
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.08.145.914  wraz z późniejszymi zmianami. 

 
 
 

oświadczam 

 
że projekt budowlany: 
     REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W GRABONOGU 
 

lokalizacja:    Grabonóg, gmina Piaski 
działka 74/8 
 

inwestor:    Gmina Piaski,  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski 

 
 

 
 
 
 
 
sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 
 
 
 
 
 

Gostyń, dnia   ………………………. 
(miejscowość, data) 

............................................................. 
(podpis i pieczątka imienna z 
uprawnieniami budowlanymi) 
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2.5  Opis lokalizacyjno - architektoniczny  
 
 
Zaprojektowany został: 
REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRABONOGU 
(nr 1 na planie zagospodarowania). 
 
Projektowane prace budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r. 
Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 nie wymagają uzyskania pozwolenia na 
budowę  
W związku z remontem i modernizacja świetlicy zaprojektowano następujące 
prace budowlane i branżowe. 
− remont kominów 
− remont więźby dachowej 
− wykonanie obróbek blacharskich 
− wykonanie elementów odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe) 
− wymiana pokrycia okiennej i drzwiowej 
− remont i uzupełnienie elementów murowanych budynki 
− prace tynkarskie i malarskie zewnętrzne 
− remont schodów wejściowych 
− prace remontowe wewnętrzne (posadzkarskie, tynkarskie, malarskie) 
− wymiana wyposażenia sanitarnego (muszle klozetowa, umywalka, 

zlewozmywak) 
 
Wejścia główne budynku bez zmian: 
− wejście do świetlicy od strony południowej 
− wejście do mieszkania prywatnego od strony północnej 
Wjazdy na teren działki, istniejące, z drogi gminnej (działka 157) od strony 
południowej. 
 
Remont instalacji wewnętrznej elektrycznej i oświetleniowej.  
Instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Instalacji gazowej. 
Wykonanie odprowadzenia z dachu wody deszczowej. 
Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z przyjętymi przez Rade Gminy 
zasadami i umową z przedsiębiorca posiadającym pozwolenie na wywóz i 
składowanie odpadów. 
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2.6  Wykaz prac budowlano instalacyjnych  
 
Wszystkie elementy konstrukcji budynku takie jak fu ndament, ściany 
konstrukcyjne, stropy, wi ęźba dachowa, podci ągi, nadpro ża, wieńce 
pozostaj ą bez zmian. 
 
 
2.6.1  PRZEMUROWANIE KOMINÓW, 
 
Wykonanie przemurowania zniszczonych kominów z cegły pełnej kominowej na 
zaprawie cementowo wapiennej 
 
 
2.6.2  REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ DREWNIANEJ  
 
Remont i uzupełnienia zniszczonych elementów więźby dachowej szczególnie 
w obrębie wystawki (lukarni) od strony frontowej budynku. 
Wymiana podsufitki, z desek profilowanych,  
Wymiana jednostronnego odeskowania belek stropowych, z 
desek profilowanych.  
 
 
2.6.3  WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  
 
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blachę dachówkową 
tłoczoną, powlekaną. 
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 
paroprzepuszczalnej - zbrojonej  
Wykonanie obróbek blacharskich  z blachy powlekanej 
Wykonanie ław kominiarskich  
Wykonanie włazów kominiarskich dachowych 
Wykonanie elementów odwadniających – rynny i rury spustowe 
 
 
2.6.4  REMONT WYSTAWKI (LUKARNI FRONTOWEJ)  
 
Wykonanie i montaż ściągów, na wysokości poddasza 
(ankrowanie wystawki dachowej) 
Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III 
 
 
2.6.5  PRACE ELEWACYJNE  
 
Usunięcie starych powłok malarskich i zmycie ścian  
gruntowanie, dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym 
 
Malowanie tynków zewnętrznych, farbą sylikonową dwukrotnie, 
z przetarciem tynku i  przygotowaniem powierzchni. 
 
Spoinowanie murów z kamienia, z wykuciem spoin, kamień łamany. 
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2.6.6  REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 
Remont stopni schodowych, uzupełnienie braków 
Wykonanie okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" 
antypoślizgowych na zaprawach klejowych mrozoodpornych, 
 
 
2.6.7  WYMIANA STOLARKI OKIENNO DRZWIOWEJ  
 
Osadzenie okien w połaci dachowej. 
 
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV, 
podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej. 
 
Wymiana drzwi zewnętrznych na płycinowe pełne, 2-skrzydłowe, fabrycznie 
wykończone, przeszklenia z szybyantywłamaniowej bezpiecznej. 
 
Wymiana drzwi wewnętrznych na płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. 
 
 
2.6.8  WYKOŃCZENIE  WEWNĘTRZNE ŚCIAN I STROPÓW 
 
Rozebranie obicia ścian - boazeria płycinowa  
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,  
Wykonanie Na ścianach i stropach nowe tynki wewnętrzne 1-warstwowe 
grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. 
Licowanie ścian płytkami na klej metoda zwykła  
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. 
 
 
2.6.9  REMONT I WYMIANA POSADZEK  
 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,  
Przygotowanie podłoża,  
Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki, z zaprawy cementowej 
grubości 20·mm, zatarte na ostro  
Wykonanie posadzek  jednobarwnych z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych (warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30×30 cm, zaprawa 
"Atlas") 
Wykonanie cokolików z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, płytki 12.5× 30 cm, zaprawa "Atlas"  
Montaż listew wykańczających i narożnych 
 
  
2.6.10   REMONT WENTYLACJI  
 
Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych ściennych 20,0 × 14,0 cm po 
przeczyszczeniu przewodów kominowych. 
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2.6.11  WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ  
 
Wykonanie instalacji odgromowej 
 
 
2.6.12  REMONT I WYMIANA INSTALACJI WODNO KANALIZAC YJNEJ 
 
Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej  
Demontaż zaworu przelotowego 
Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, 
hydrant i baterie 
Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, 
Wymiana podejścia z rur PCW ,  
Wymiana podejścia z rur PCW ,  
Przeczyszczenie podejścia odpływowego,  
Przeczyszczenie podejścia odpływowego 
Demontaż zmywaka  
Demontaż umywalki  
Demontaż ustępu z miską fajansową  
Demontaż podgrzewacza przepływowego  
Montaż przepływowego podgrzewacza wody użytkowej, wiszącego wraz z 
Podejściem.  
Montaż baterii umywalkowej stojącej 
Montaż podejścia dopływowego, do płuczki ustępowej o łączeniu elastycznym, 
gumowym woplocie stalowym. 
Montaż Podejścia dopływowego, (do wody zimnej lub ciepłej), 
do baterii na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki  
Montaż baterii zmywakowej ściennej 
Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym, z 
tworzywa sztucznego  
Montaż zlewozmywaka na szafce, stalowego 
Montaż ustępu pojedynczego, z płuczką z porcelany - kompakt  
 
 
2.6.13 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  
 
Remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej 
 
 
2.6.14   REMONT INSTALACJI C.O.  
 
Rozbiórka pieców , trzony licowane kaflami. 
Remont i ewentualne uzupełnienie instalacji gazowej CO  
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2.7  Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
 

Roboty budowlano-konstrukcyjne  
 

 
2.7.1 Obiekt:  REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

  W GRABONOGU 
 

2.7.2  Lokalizacja:  Grabonóg, gmina Piaski, działk a 74/8 
 

2.7.3  Inwestor:  Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 6 3-820 Piaski 
 
2.7.4  Właściciel działki:  Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63 -820 Piaski 
 
2.7.5  Data opracowania:  stycze ń 2010 rok 
 
2.7.6  Autor opracowania:   in ż. Dariusz Gendera 
 
2.7.7.1  Roboty konstrukcyjno budowlane 
− zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu w bezpośrednim 

otoczeniu budynku 
− zdjęcie i likwidacja dachówki ceramicznej  
− remont więźby dachowej 
− ułożenie hydroizolacji, łat, kontrłap oraz pokrycia dachowego z 

blachodachówki 
 
2.7.7.2  Roboty wyko ńczeniowe 
− prace instalacyjne 
− osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
− remont tynków zewnętrznych 
− wykonanie opierzeń  
− wykonanie odwodnienia dachu 
− remont tynków wewnętrznych 
− wykonanie odpowiednich posadzek 
− malowanie ścian i sufitów 
− wykonanie wykończenia wierzchniego posadzek 
 
2.7.8  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Działka 74/8, będąca w posiadaniu Inwestora jest w chwili obecnej działką 
zabudowaną, budynkiem użyteczności publicznej - świetlicą wiejską z 
wydzielonym mieszkaniem prywatnym oraz zabudowaniami gospodarczymi. 
Budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska z wydzielonym lokalem 
mieszkalnym zlokalizowany jest w centralnej części działki.  
Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze nieużytkowe). 
Na parterze budynku znajduje się świetlica wiejska wraz z zapleczem socjalnym 
oraz wydzielone niezależne mieszkanie prywatne. 
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy 
międzykondygnacyjne o konstrukcji belkowej drewnianej. 
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Dach wielospadowy z lukarnami od strony północnej i południowej. 
Dach drewniany o konstrukcji jętkowej, kryty dachówką ceramiczną. 
Widok budynku ilustrują poniższe fotografie 
Budynek gospodarczy zlokalizowany jest w północnej części działki. 
Jest to obiekt 1,5 kondygnacyjny (parter i poddasze nieużytkowe). 
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany 
tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych, mury jednowarstwowe, stropy 
międzykondygnacyjne o konstrukcji belkowej drewnianej. 
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczna. 
Sąsiednia zabudowa bardzo mocno zróżnicowana, budynki jedno i 
wielokondygnacyjne. Murowane tradycyjnie z elementów drobnowymiarowych  i 
z wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych. Dachy płaskie, dwu, 
wielospadowe (także naczółkowe) Kryte dachówką, blachą lub papą.  
Stropy żelbetowe, stalowe i drewniane 
 
2.7.9  Wykazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które 
mogą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Uzbrojenie podziemne terenu – sieci energetyczne, telekomunikacyjne, 
gazowe, wodnokanalizacyjne biegnące w bliskim sąsiedztwie działki wg mapy 
geodezyjnej oraz informacji branżowych  
 
2.7.10  Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 
podczas realizacji robót budowlanych, okre ślających skal ę zagro żeń  oraz 
miejsce i czas wyst ąpienia . 
− roboty na rusztowaniach podczas murarki,  
− ułożenie pokryć dachowych, wykonanie opierzeń oraz odwodnienia dachu 
− zagrożenie przy niezabudowanych otworach 
− prace instalacyjne (szczególnie gaz i prąd) 
 
2.7.11  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 
− przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik 

winien być przeszkolony w zakresie BHP dla prac ogólnobudowlanych 
− szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne oraz kwalifikacje formalne do jego 
poprowadzenia 

− pracownicy powinni wysłuchać i potwierdzić własnoręcznym podpisem 
− przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z 

dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w 
uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonania i odbioru robót 

− w trakcie wykonania robót należy zachować szczególne wymogi BHP 
dotyczące robót ziemnych i pracy w wykopach a przede wszystkim 
zabezpieczyć wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i 
tablic informacyjnych i ograniczyć do minimum pozostawienie wykopów na 
noc 

 
2.7.12  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych z strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
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umo żliwiaj ąca szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii lub innych 
zagro żeń  
− drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich 

materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 
− na placu budowy w widocznym miejscu powinien się znajdować sprzęt ppoż. 
− umieszczanie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo 

informacyjnych. 
Uwaga !!! 
Zgodnie z art. 21.a  Prawa Budowlanego wykonanie lu b zapewnienie 
wykonania planu BIOZ nale ży do obowi ązków kierownika budowy.  
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RYSUNKI 


