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1.  OPIS DO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 
 

1.1  DANE EWIDENCYJNE 
 
Obiekt:   REMONT DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE J  
    W RĘBOWIE nr 19 
 
Adres:   63-840 R ębowo, R ębowo nr 19 
 
Ident. i jedn. ewid.: 300405_2 Piaski 
 
Ident. i obr ęb:  0010 Rebowo 
 
Działka nr:   102/1 
 
Właściciel nieruch: Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63- 820 Piaski, 
  
Inwestor:   Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski, 
 
Data opracowania: listopad 2016 rok 
  
 
1.2 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI 
 
Stosownie do postanowienie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(teks jednolity) Dz.U.2013.1409, z późniejszymi zmianami. 
 
oświadczam, że projekt budowlany, sporz ądzono zgodnie z obowi ązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 

autor 
opracowania 

mgr in ż. arch. Grzegorz Tatarka 
7131/11/P/2003 

uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 

 
 
 
 
 
 

autor 
opracowania 

inż. Dariusz Gendera 
WKP/0207/POOK/04 
uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno budowlanej 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Gostyń, dnia 25.11.2016 r. 
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1.3  UPRAWNIENIA ZAWODOWE  
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1.4  POŁOŻENIE I OBSZAR  
 
Obiekt podlegający projektowanemu remontowi  zlokalizowany jest na działce nr 102/1, 
położonej w Rębowie nr 19, której właścicielem jest: Gmina Piaski , z siedzibą  
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski. 
 
1.5  ZABUDOWA ISTNIEJ ĄCA 
 
Działka 102/1, będąca w posiadaniu Inwestora jest działką zabudowaną. 
Istniejąca zabudowa to dawne zabudowania szkoły podstawowej w Rębowie. W chwili 
obecnej użytkowany w znaczącej części jako świetlica wiejska, pozostałą mniejszą część 
stanowi mieszkanie dla byłego pracownika oświaty. 
 
Działka będąca w posiadaniu Inwestora graniczy: 
− od strony południowej z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej (działka nr 251) 
− od strony zachodniej z drogą gminną o nawierzchni szutrowej (działka nr 109) 
− od strony północnej i wschodniej z niezabudowanymi działkami przeznaczonymi pod 

uprawę roli (działki nr 102/2 i 103) 
 
Budynek świetlicy wiejskiej - obiekt wolnostojący, parter +  w części użytkowe poddasze. 
Posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany tradycyjnie z elementów 
drobnowymiarowych. Stropy o konstrukcji drewnianej. Dach drewniany kryty dachówką 
ceramiczną na zaprawie cementowo wapiennej. Tynki i stolarka tradycyjne.  
Pozostała zabudowa działki to budynek gospodarczy oraz wiata dla orkiestry. 

 

1.6  KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA  
 
Zaprojektowany został: 
REMONT DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W R ĘBOWIE nr 19 
(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. 
z późniejszymi zmianami nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę  
W związku z planowaną inwestycją zaprojektowano następujące prace budowlane. 
− remont i ewentualna wymiana poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej 
− wymiana istniejących pokryć dachowych (dachówka ceramiczna) na pokrycie z blachy 

dachówkowej typu szczelnego, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej 
− prace związane w obróbką blacharską dachu 
− remont i uzupełnienie brakujących elementów odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe) 
 

1.7  KOMUNIKACJA, DOJ ŚCIA, DOJAZDY  
 
Wejścia budynku bez zmian. Wjazdy na teren działki, istniejące. 
 

1.8  OCHRONA KONSERWATORSKA  
 
Zgodnie z ustaleniami i materiałami dostarczonymi przez Gminę Piaski obiekt wpisany jest 
do Gminnej Ewidencji Zabytków 
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KARTA  ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

1. Obiekt 

Szkoła, ob. dom i świetlica 
3. Datowanie 

 
1 ćw. XX 

5. Miejscowość 
 

Rębowo 

2. Zespół 

w zespole szkoły 

4. Materiał 

murowany 
6. Gmina 
 

Piaski 

7. Powiat 

gostyński 
 
8. Województwo 

wielkopolskie 

9. Adres 

kod pocztowy          63-820 Piaski 
ulica              
Nr           19      
Nr ewid. działki   
Lokalizacja   
 
10. Własność 

samorządowa - gminna 
11. Przeznaczenie pierwotne 

oświatowe 
12. Użytkowanie obecne 

rekreacyjne, mieszkalne 
13. Informacja o ochronie 

wpis do ewidencji zabytków 
  

14. Stan zachowania 

dobry 
15. Rodzaje zagrożeń 

brak  

17. Plan syuacyjny, zdjęcia 

16. Data wykonania karty 

marzec 2010           

18. Uwagi 

 

 
1.9  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK Ę LUB 
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
 
 Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
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1.10 CHARAKTER I CECHY ISTNIEJ ĄCYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 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 

 
1.11  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
Obszar oddziaływania obiektu określony został na podstawie  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami (WT). 
 
Ze wzgl ędu na lokalizacj ę i charakter projektowanej inwestycji obszar oddzia ływania 
projektowanego obiektu na działce 102/1 nie wykracz a poza obr ęb granic działki 
własnej. 
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 PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
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2.  OPIS TECHNICZNY 
 
 

2.1  PODSTAWY FORMALNO PRAWNE  
 
− zlecenie Inwestora, 
− wizja lokalna w terenie, 
− pomiary inwentaryzacyjne 
− mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych w skali 1:1000, 
− normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania budynków, 

 
 
 2.2  DANE EWIDENCYJNE 
 
Obiekt:   REMONT DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE J  
    W RĘBOWIE nr 19 
 
Adres:   63-840 R ębowo, R ębowo nr 19 
 
Ident. i jedn. ewid.: 300405_2 Piaski 
 
Ident. i obr ęb:  0010 Rebowo 
 
Działka nr:   102/1 
 
Właściciel nieruch: Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63- 820 Piaski, 
  
Inwestor:   Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski, 
 
Data opracowania: listopad 2016 rok 
 
 
2.3  OPIS LOKALIZACYJNO - ARCHITEKTONICZNY  
 
Zaprojektowany został: 
REMONT DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W R ĘBOWIE nr 19 
(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. 
z późniejszymi zmianami nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę  
W związku z planowaną inwestycją zaprojektowano następujące prace budowlane. 
− remont i ewentualna wymiana poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej 
− wymiana istniejących pokryć dachowych (dachówka ceramiczna) na pokrycie z blachy 

dachówkowej typu szczelnego, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej 
− prace związane w obróbką blacharską dachu 
− remont i uzupełnienie brakujących elementów odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe) 
Wejścia budynku bez zmian. Wjazdy na teren działki, istniejące. 
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2.4  WYKAZ PRAC ROZBIÓRKOWYCH  
 
Uwaga !!! 
Pracownicy dopuszczeni do prac rozbiórkowych musz ą być przeszkoleni pod 
względem bhp i ppo ż i wyposa żeni w sprz ęt ochrony osobistej. 
 
2.4.1 PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄ REMONTU DACHU I NALEŻY WYKONAĆ W 
NASTĘPUJĄCEJ KOLEJNO ŚCI: 
 
2.4.1.1 Roboty zabezpieczaj ące budynki s ąsiednie 
− ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu rozbiórki 
− ustawienie znaków ostrzegawczych 
− sprawdzenie czy nie ma nielegalnych przyłączy  
− zabezpieczenie przejścia przechodniów  
− odcięcie ewentualnych mediów  
 
2.4.1.2 Roboty rozbiórkowe 
− demontaż elementów opierzenia dachu 
− zdjęcie pokrycia dachowego 
− wymiana zniszczonych elementów więźby dachu  
− wywóz rozebranej dachówki, gruzu i pozostałych demontowanych elementów 

 
2.5  WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH  
 
Wszystkie elementy konstrukcji budynku takie jak fu ndament, ściany konstrukcyjne, 
stropy, podci ągi, nadpro ża, wieńce (z wyj ątkiem wi ęźby dachowej) pozostaj ą bez 
zmian. 
 

2.5.1 REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ  
Projektuje się prace związane z remontem i częściową wymianą więźby dachowej.  
W związku z długotrwałym użytkowaniem i brakiem odpowiedniej konserwacji więźba 
dachowa wymaga gruntowego remontu z częściowa wymianą (szacunkowo około 10 - 15%). 
Wymienić należy też elementy uszkodzone wskutek wilgoci.  
 
2.5.2  WYMIANA POKRYCIA DACHU  
Zaprojektowano wymianę pokrycia dachu. Istniejące pokrycie z dachówki ceramicznej na 
zaprawie zastąpione zostanie pokryciem z blachy dachówkowej typu szczelnego. 
Projektowane warstwy pokrycia dachu. 
− blacha dachówkowa w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej. 
− łaty drewniane (4,0 × 6,0 cm) 
− kontrłaty (5,0 × 2,5 cm) 
− folia (membrana) paroprzepuszczalna  
− płyta OSB (2,0 - 2,2 cm) 
− istniejące krokwie 
 
W uzgodnieniu z Inwestorem zastosowanie blachy dachówkowej typu BONA PLUS 
producent Blachdom Plus  ul. Żywiecka 873, 43-378 Rybarzowice 
http://www.blachdomplus.pl/blachy-dachowkowe/ 
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w kolorze CEGLASTY MAT zgodnie z tabelą dostępnych kolorów - kolorystyka 2016 
http://www.blachdomplus.pl/dokumenty/kolorystyka-2016.pdf 

 
Uwaga Wydruk nie odzwierciedla realnego koloru blachy dachówkowej, kolor "ceglasty mat" 

jest kolorem naturalnej dzisiejszej zwykłej cegły (lub pustaka) ceramicznej o fakturze 
matowej 

2.5.3 RYNNY 
Rynny i rury spustowe PCV, stalowe malowane lub powlekane. 
Rynny i rury spustowe o wymiarach przekroju zgodnych z poniższą tabelą. 
 

powierzchnia dachu 
[m2 ] 

 szerokość rynny 
[mm]  

 średnica rury 
spustowej [mm] 

 poniżej 20  70  50  
 20-57  100 (lub 125)  70  
 57-97  125 100  

 97-170  150 100  
 170-243  180 125  

 
2.5.4  OPIERZENIA 
Opierzenia i obróbki blacharskie z blach cienkich powlekanych.  
Blachy o grubości rdzenia stalowego  0.5 mm – 0,55.  
Rdzeń stalowy zabezpieczony powłoką cynku lub stopu aluminium, cynku i krzemu (alucynk). 
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2.6  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA - ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE  
 
2.6.1   CZĘŚĆ TYTUŁOWA 
 
Obiekt:   REMONT DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE J  
    W RĘBOWIE nr 19 
 
Adres:   63-840 R ębowo, R ębowo nr 19 
 
Działka nr:   102/1 
 
Inwestor:   Gmina Piaski, ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski, 

 
Autor opracowania:   in ż. Dariusz Gendera, Usługi Projektowe "DAGBUD"  
    Dariusz Gendera, 63-800 Gosty ń, ul. mieszka I 3/41,  
 
2.6.2  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Roboty zabezpieczaj ące budynki s ąsiednie 
− ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu rozbiórki 
− ustawienie znaków ostrzegawczych 
− sprawdzenie czy nie ma nielegalnych przyłączy  
− zabezpieczenie przejścia przechodniów  
− odcięcie ewentualnych mediów  
 
Roboty rozbiórkowe 
− demontaż elementów opierzenia dachu 
− zdjęcie pokrycia dachowego 
− wymiana zniszczonych elementów więźby dachu  
− wywóz rozebranej dachówki, gruzu i pozostałych demontowanych elemen 
 
Roboty konstrukcyjno budowlane  
− remont konstrukcji dachu, częściowa wymiana elementów więźby 
− ułożenie płyty OSB 
− ułożenie mambrany paroprzepuszczalnej 
− łat dystansowych (kontrłat) 
− ułożenie dachówki pokrycia wierzchniego na łatach drewnianych  
 
Roboty wyko ńczeniowe 
− wykonanie opierzeń  
− remont, wymiana elementów odwodnienia dachu 
 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Działka 102/1, będąca w posiadaniu Inwestora jest działką zabudowaną. 
Istniejąca zabudowa to dawne zabudowania szkoły podstawowej w Rębowie. W chwili 
obecnej użytkowany w znaczącej części jako świetlica wiejska, pozostałą mniejszą część 
stanowi mieszkanie dla byłego pracownika oświaty. 
Działka będąca w posiadaniu Inwestora graniczy: 
− od strony południowej z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej (działka nr 251) 
− od strony zachodniej z drogą gminną o nawierzchni szutrowej (działka nr 109) 
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− od strony północnej i wschodniej z niezabudowanymi działkami przeznaczonymi pod 
uprawę roli (działki nr 102/2 i 103) 

Budynek świetlicy wiejskiej - obiekt wolnostojący, parter +  w części użytkowe poddasze. 
Posadowiony bezpośrednio na gruncie, murowany tradycyjnie z elementów 
drobnowymiarowych. Stropy o konstrukcji drewnianej. Dach drewniany kryty dachówką 
ceramiczną na zaprawie cementowo wapiennej. Tynki i stolarka tradycyjne.  
Pozostała zabudowa działki to budynek gospodarczy oraz wiata dla orkiestry. 
 
Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Uzbrojenie terenu – sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodnokanalizacyjne 
biegnące w bliskim sąsiedztwie działki wg mapy geodezyjnej oraz informacji branżowych  
 
Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślających skal ę zagro żeń  oraz miejsce i czas wyst ąpienia . 
− prace rozbiórkowe pokrycia 
− ułożenie pokryć dachowych, wykonanie opierzeń oraz odwodnienia dachu 
− zagrożenie przy niezabudowanych otworach 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
− 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 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych z strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ąca szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, 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. 
 
2.7  PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  
 
Projektowane prace remontowe nie zmieni ą parametrów cieplnych budynku. 
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