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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY „MIREK” 

BUDYNEK GOSPODARCZY 

NAZWA I ADRES INWESTORA:  ZOFIA CZECHOWSKA              

ul. Akacjowa 7, 55-080 Krzeptów 

ADRES INWESTYCJI:   dz. 81/6 obręb Krzeptów  

jednostka ewidencyjna: Krzeptów    

gmina: Kąty Wrocławskie 

AUTORZY PROJEKTU: 

ARCHITEKTURA: 

KONSTRUKCJA: 

INSTALACJE WOD-KAN.: 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

PROJEKTANCI pod nadzorem Autorów projektu: 

 

 

 WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA 

JEDNORAZOWO, DO REALIZACJI JEDNEGO BUDYNKU 

 REPRODUKCJA WZBRONIONA 

Egzemplarz projektu bez niebieskiej pieczątki firmowej z potwierdzonym odręcznym 

podpisem na rysunkach i stronie tytułowej projektu architektoniczno – budowlanego, stronie z 

autorami oraz na rzucie parteru projektu architektonicznego jest egzemplarzem nielegalnie 

powielonym i nie może stanowić podstawy do zatwierdzenia projektu przez Władzę 

Budowlaną. 
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ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 

BUDOWLANEGO 

 

Projekt stanowi dokumentację techniczną przewidzianą do realizacji z 

zachowaniem Praw Autorskich z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83) 

Dopuszcza się wykonanie następujących zmian w projekcie przez osobę 

posiadającą wymagane przepisami uprawnienia budowlane: 

 zmiana otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych wg 

potrzeb inwestora przy uwzględnieniu przeliczenia charakterystyki 

energetycznej obiektu w szczególności strat i zysków ciepła; 

 materiały i rodzaje elementów konstrukcyjnych (np. słupów) przy 

zachowaniu nie gorszych parametrów energetyczno – 

wytrzymałościowych; 

 rodzaje pokryć dachowych z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków 

i ciężaru pokrycia;  

 drobne zmiany elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. 

drzwi, ścianek działowych); 

 modyfikacje projektów instalacji wewnętrznych, z wykluczeniem 

instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (dopuszcza się 

zastosowanie materiałów o nie gorszych parametrach) 

 zmiany sposobu ogrzewania. 

Inne zmiany w projekcie mogę być dokonane wyłącznie za bezpośrednią 

zgodą biura wydającego projekt. 

 

 

ZASTRZEGA SIĘ WYKORZYSTANIE PROJEKTU BEZ 

WIEDZY I ZGODY PRZEZ INNE PODMIOTY 

GOSPODARCZE DLA CELÓW HANDLOWYCH, REKLAM 

HANDLOWYCH ORAZ PRZYSTOSOWANYCH DO 

ODMIENNEJ TECHNOLOGII. 

  

UWAGA: Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany 

chroniony jest Ustawą o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, 

poz.83) 
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PROJEJEKT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W 

CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO. 

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN ADAPTACYJNYCH DO 

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

1. Wszelkie zmiany adaptacyjne muszą być wykonywane przez osobę/y 

posiadającą wymagane przepisami uprawnienia budowlane. Zakres zmian 

podano w Zasadach Wykorzystania Projektu. 

2. Wszelkie zmiany adaptacyjne na rysunkach i w opisie muszą być 

wykonane w kolorze czerwonym lub w formie rysunków zamiennych i 

być parafowane.  

UWAGA: Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany 

chroniony jest Ustawą o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 

24, poz.83) 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

A.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 

1) OPIS TECHNICZNY 

2) RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE 

1. Rzut fundamentów  1:100 

2. Rzut parteru   1:100 

3. Rzut poddasza   1:100 

4. Przekrój A-A   1:100 

5. Rzut dachu   1:100 

6. Rzut konstrukcji dachu 1:100 

7. Rzut stropu   1:100  

8. Elewacja 1-2   1:100 

9. Elewacja 1-3   1:100 

10. Elewacja 3-4   1:100 

11. Elewacja 2-4   1:100 
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OPIS TECHNICZNY 

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY z CZĘŚCIĄ GOSPODARCZĄ 

„MIREK” 

 

I. DANE OGÓLNE – PROGRAM UŻYTKOWY: 

 Budynek gospodarczy z garażem, wolnostojący, niepodpiwniczony. 

 Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 – parter, poddasze użytkowe. 

 Dach dwuspadowy, kąt nachylenia 30º. 

 Program funkcjonalny budynku, jest przystosowany do obsługi gospodarstwa rolnego. 

Układ funkcjonalny pomieszczeń: wg rzutów poszczególnych kondygnacji. 

II. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE: 

Powierzchnia zabudowy 

Powierzchnia tarasów 

Powierzchnia netto 

Powierzchnia użytkowa 

Powierzchnia usługowa* 

Powierzchnia podług 

Powierzchnia całkowita 

Kubatura 

Wysokość budynku 

*do powierzchni usługowej zaliczono: kotłownię, garaż, schowek, garderoby, część gospodarczą na cele rolnicze. 

III.      WARUNKI LOKALIZACYJNE: 

Projekt wykonano przy założeniach, że: 

 Poziom zwierciadła wody gruntowej: poniżej poziomu posadowienia fundamentów i 

min. 1.5m poniżej poziomu podłogi na parterze; 

 Głębokość przemarzania gruntu ℎ𝑧 = 1,0𝑚; 

 Do obliczeń fundamentów przyjęto parametry geotechniczne dla średnio 

spoistych glin piaszczystych w stanie plastycznym; 

 Obciążenia śniegiem i wiatrem – według osobnego opracowania w 

projekcie konstrukcyjnym. 
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IV. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
Zastosowano następujące rozwiązania konstrukcyjne: 

 fundamenty; żelbetowe ławy fundamentowe z opaską izolacji termicznej na 

obwodzie budynku grubości min. 5 cm (przeciw przemarzaniu) ;  

 konstrukcja główna; szkieletowa, modularna, złożona z siatki słupów 

jednogałęziowych z podwójnymi podwalinami oraz podwójnymi wieńcami oraz 

spocznikami stropowymi (tworzących moduły ścienne). Budynek stężony na 

poziomie stropów kleszczowo belkami podciągowymi 240x270mm. 

 podłoga na gruncie - wykończona od góry parkietem, panelami lub gresem. 

Wylewka typu Mixo-Kret zbrojona z ogrzewaniem podłogowym, 20cm 

styropianu posadzkowego U= 0,031W/m²*K, monolityczna płyta betonowa gr. 

15cm klasy C12 zbrojona siatą 15x15x4 spoczywająca zagęszczonym piachu 

gliniastym 10cm na gruncie. 

 ściany zewnętrzne; zasadniczą warstwą nośną są słupy jednogałęziowe,  między 

konstrukcją wypełnienie stanowią kostki słomy, tynkowane z zewnątrz tynkiem 

wapiennym (gr. min 2cm) obłożone płytami OSC 18mm a od wewnątrz płytą 

OSB-III 12mm oraz stelażem z łat drewnianych 32x50mm w celach 

poprowadzenia instalacji. Płytą G-K ognioodporną gr. 12mm 

 strop nad parterem drewniany, przekroje rozstawionych co 54cm belek 

drewnianych 50x160mm oparte na drewnianym podciągu 180 x 275mm 

 konstrukcja dachu modułowa z belek 50x180mm rozstawionych co 54cm 

pokrytych płytami OSB 22mm od góry oraz 12mm od dołu, podparta w kalenicy 

belką zespoloną z drewna 240x360mm na słupach drewnianych 240x240mm.  

Opis konstrukcji znajduje się w projekcie budowlanym konstrukcyjnym. 

Szczegółowe rozwiązania na budowie wykonać zgodnie z projektem wykonawczym 

konstrukcyjnym.   

 
V.  OPIS ELEMENTÓW BUDYNKU 
 

V.I.  Fundamenty 
Zaprojektowano żelbetowe ławy fundamentowe o szerokości 60cm i grubości 

podstawy 40cm, na obwodzie budynku przewidziano opaskę z izolacji termicznej 

(min 5cm), która stanowić będzie zabezpieczenie przed przemarzaniem ław. Ławę 

fundamentową żelbetową wykonać zgodnie z uszczegółowionym projektem 

konstrukcyjnym.  

Wszystkie siły skupione z drewnianej konstrukcji budynku przenoszone są na 

żelbetowe ławy i stopy fundamentowe. Moduły konstrukcji nośnej należy osadzać 

za pomocą systemowych łączników stalowych. 

V.II.  Podłogi 
Podłogę na gruncie stanowi wykończona od góry wykończona od góry 

parkietem, panelami lub gresem. Wylewka typu Mixo-Kret zbrojona z 

ogrzewaniem podłogowym, 30cm styropianu posadzkowego U= 0,031W/m²*K, 

monolityczna płyta betonowa gr. 15cm klasy C12 zbrojona siatą 15x15x4 

spoczywająca zagęszczonym piachu gliniastym 10cm na gruncie. 
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V.III. Ściany zewnętrzne 
 

Ściany wykonać w konstrukcji szkieletowej drewnianej ze słupów 

jednogałęziowych tworzących moduł konstrukcyjny. Jako wypełnienie należy 

zastosować wełnę mineralną pełniące funkcję wyłącznie izolacyjną (zwanych dalej 

izolacją) o szerokości 20cm. Należy zapewnić sztywność wypełnienia z izolacji,  

wystarczającą do przeniesienia obciążeń pionowych masy własnej. W tym celu 

należy stosować na całej wysokości przegrody co 0,5m izolacji uchwyty izolacyjne. 

Od wewnątrz pomieszczenia należy zastosować okładzinę z płyt OSB-III o gr. 

12mm konstrukcję z łat 32x50mm w celu przeprowadzenia instalacji wewnętrznych 

oraz Płyty G-K ognioodporne o gr. 12mm lub odpowiednik, w zależności od 

stopnia nierówności podłoża. Elewacje stanowi tynk mineralny na siatce z klejem 

oraz deskowanie na drewnianym stelażu.   

Przegrodę należy wykonać starannie z zabezpieczeniem jej przeciwko 

penetracji wilgoci na styku struktury drewnianej.  

V.IV.  Ściany wewnętrzne 
 

Zaprojektowano ściany wewnętrzne  jako lekkie ściany działowe na 

konstrukcji z profili stalowych systemowych o gr 100mm wygłoszonych wełną 

mineralną gr. 100mm obłożone obustronnie płytami G-K ognioodpornymi 

 

 
V.V. Stropy 

Zaprojektowany strop drewniany belkowy systemowy Posi-Joist 94x254mm  

wsparty o, podciągi zaprojektowano jako przekroje 24x24-36 cm (między belkami 

warstwa izolacji akustycznej gr. 20cm z wełny mineralnej). Na tak wykonanym 

ruszcie ułożyć paraizolacje a następnie deskowanie płyty OSB-III gr, 22mm na 

filcowych lub gumowych przekładkach od belek stropowych. Warstwy 

wykończeniowe w zależności od pomieszczenia: płyty G-K ognioodporne lub tynk 

gliniany albo glazura w pomieszczeniach narażonych na wilgoć na ruszcie 

stalowym. 

Elementy drewniane stropu należy zabezpieczyć przeciwogniowo od strony 

parteru.  

 

V.VI. Dachy 
Budynek przekryty papą i podsypką żwirową lub keramzytową. Kąt 

nachylenia dachu wynosi 7-10 stopni. Zastosowano dach z drewnianych modułów 

wypełnianych izolacją słomianą o łącznej grubości 50cm. W kalenicy dach 

podparty belką zespolono 24x36cm z drewna klejonego poprzez słupy drewniane 

24x24cm. Budynek stężony na poziomie stropów kleszczowo belkami Posi-Joist 

94x254mm. 

Układ warstw zaprojektowano w następujący sposób: do lica wewnętrznego  

(widocznego od strony pomieszczenia) okładzina sufitowa z płyt G-K 

ognioodpornych na ruszcie systemowym stalowym. 
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Właściwe ocieplenie dachu stanowi izolacja słomiana o gr. 50cm. Na górnym 

licu ułożyć płyty OSB-III o grubości 22mm, a następnie przybić kontrłaty. 

Wysokość kontrłat stworzy przestrzeń wentylacyjną. Do kontrłat dobijamy OSB-

III stanowiące powierzchnie montażu dla izolacji bitumicznej (papy) łączonej na 

rąbek. Obsypana 10cm warstwą żwiru lub keramzytu stanowiącego warstwę 

ochronną przed promieniami UV. 

Wszelkie nieszczelności wynikające z geometrii elementów pokrycia dachu 

zabezpieczyć zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Widoczne elementy drewniane pokryć dwukrotnie lakierem przezroczystym.  

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej lub tytan-cynk. 

 
V.VII.  Okna i drzwi 

 

Okna i drzwi tarasowe zewnętrzne o konstrukcji z profil PCV, szklone szybą 

zespoloną. Okna powinny posiadać położenie umożliwiające rozszczelnienie. 

Zalecany jest paroszczelny montaż ramy okiennej z zastosowaniem systemowego 

rozwiązania np. Illbruck i3.  

Współczynnik przenikania ciepła U0,6W/m2K. 

Parapety zewnętrzne, okienne wykonać z kształtek drewnianych lub PCV. 

Drzwi wejściowe PCV-Aluminium, o współczynniku przenikania ciepła 

Umax1,1W/m2K. 

Drzwi wewnętrzne drewniane wyposażone w podcięcie wentylacyjne. 

 
V.VIII.  Kominy  

 
Jako kominy spalinowe kominka i kotła, zaproponowano systemowy stalowy 

dwupłaszczowy systemowy komin spalinowy. Wentylacje zapewniają rury PCV o 

średnicy 180mm. 

 

V.IX.  Wykończenia wewnętrzne 
 

a) Ściany wewnętrzne 

Wykończenie ścian od wewnątrz zrealizować z płyty G-K ognioodpornej 

12mm lub podobnych. W warstwie tej znajduję się w strefach wynikających z 

projektu instalacji. . 

b) Ściany działowe 

W celu wykończenia ścian wewnętrznych wykonać obustronne poszycie z 

płyt G-K ognioodpornych z izolacją wygłuszającą wełny mineralnej 100mm. 

Należy zapewnić pewne mocowanie profili stalowych do powierzchni ściany i 

przegród nośnych. Zalecane jest zastosowanie wykończeniowej gładzi glinianej, 

dostępnej w wielu wariantach kolorystycznych. 

 

V.V.  Wykończenie elewacji zewnętrznej 
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W celu wykończenia ścian zewnętrznych przewiduje się tynk mineralny 

oddychający na siatce z klejem oraz stosowanie deskowania na stelażu drewnianym 

– z poziomym układem desek  

 

V.XI.  Tarasy 

 

Taras od południowej i wschodniej strony budynku zrealizować jako 

drewniane (deska 3,2cm) na legarach 5x10cm co 60 cm opartych na ławach i 

stopach fundamentowych.  

 
V.XII. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują: 

-zdjęcie warstwy gleby organicznej o grubości 30-50cm na całej powierzchni 

pod projektowanym budynkiem, 

-zdjęcie warstwy gleby organicznej pod projektowane nawierzchnie podjazdu 

i chodników, 

- wyprofilowanie podłoża i nasypów z piasku zagęszczanego mechanicznie 

pod budynkiem i dookoła niego.  

- wykonanie warstwy wierzchniej projektowanego terenu, o grubości 15 cm, 

ze żwiru płukanego Ø10-40mm. 

- wykonanie wzdłuż ścian części opaski żwirowej, 

o szer. 60 cm ze żwiru płukanego Ø10-40mm ułożonego na folii PE. 

Roboty ziemne po realizacji budynku obejmują: 

- uformowanie i zagęszczenie nasypu z piasku pod podjazdy i chodnik. 

a) Ściany zewnętrzne piętra/poddasza – S1 

LP ŚCIANY 

ZEWNĘTRZNE  

d (m)   (W/m K) R (m2K/W) 

1 Płyta Steico 0,022 0,051 0,43 

2 Tynk wapienny 0,03 0,70 0,042 

3 Termoizolacja – słoma 

sprasowana 90-100 

kg/m3 

0,50 0,045 9,425 

4 Płyta OSB III 0,015 0,130 0,115 

5 Pustka powietrzna 0,032 0,245 0,130 

6 G-K ognioodporna 0,0125 0,230 0,052 

 Rsi + Rse --- --- 0,17 
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Razem :   R= 10,39 

Wymagane Uk≤ 0,25 (W/m2 K), zaprojektowano U= 0,097 (W/m2 K) 

b) Dach – D1 

LP STROPODACH d (m)   (W/m K) R (m2K/W) 

1 5x Papa 

termozgrzewalna 

0,012 0,180 0,066 

2 Płyta OSB III 0,022 0,130 0,169 

3 Pustka wentylacyjna 0,04 0,245 0,163 

4 Termoizolacja – słoma 

sprasowana 90-100 

kg/m3 

0,5 0,045 9,425 

5 Pustka wentylacyjna 0,04 0,245 0,163 

6 Płyta G-K 

ognioodporna 

0,0125 0,230 0,052 

 Rsi + Rse --- --- 0,14 

Razem :   R=      10,20 

Wymagane Uk≤ 0,25 (W/m2 K),   zaprojektowano U=0,099 (W/m2 K) 

 

 

c) Podłoga na gruncie – P1 

LP PODŁOGA  d (m)   (W/m K) R (m2K/W) 

1 Piach  0,2 0,40 0,500 

2 Beton C12/15 0,15 1,40 0,107 

3 2x Papa 

termozgrzewalna 

0,009 0,18 0,050 

4 Styropian 

GRAFITOWY 

0,30 0,031 9,677 

5 Wylewka typu 

MIXOKRET 

0,07 1,4 0,050 

6 Pianka wygłuszająca 0,002 0,035 0,057 

7 Panele podłogowe 0,007 0,140 0,050 

8 Rsi + Rse --- --- 0,14 

Razem :   R= 10,49 

Wymagane Uk≤ 0,25 (W/m2 K),   zaprojektowano U=0,095 (W/m2 K) 
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Prawa materialne do projektu otrzymuje wyłącznie biur projektowe będące właścicielem projektu. 

d) Ściana garażu – S2 

LP PODŁOGA  d (m)   (W/m K) R (m2K/W) 

1 Tynk Gipsowy 0,08 0,350 0,022 

3 Silkat SIL-RO 0,24 0,530 0,453 

4 Styropian 

GRAFITOWY 

0,30 0,031 9,677 

5 Tynk zewnętrzny 0,007 0,70 0,006 

6 Rsi + Rse --- --- 0,17 

Razem :   R= 10,16 

Wymagane Uk≤ 0,25 (W/m2 K),   zaprojektowano U=0,098 (W/m2 K) 

e) Stropodach nad garażem – D2 

LP PODŁOGA  d (m)   (W/m K) R (m2K/W) 

1 Tynk Gipsowy 0,08 0,350 0,022 

2 Styropian 

GRAFITOWY 

0,30 0,031 9,677 

3 Strop systemowy 

TERIVA 

0,24 0,932 0,258 

4 Beton C12/15 0,15 1,40 0,071 

5 2x Papa 

termozgrzewalna 

0,009 0,18 0,050 

6 Rsi + Rse --- --- 0,17 

Razem :   R= 10,08 

Wymagane Uk≤ 0,25 (W/m2 K),   zaprojektowano U=0,099 (W/m2 K) 

 

f) Okna, drzwi balkonowe - wymagane: Umax ≤ 0,6 W/m2K. 

g) Drzwi – projektowane - wymagane: Umax ≤ 1,0 W/m2K. 

 

VI.   WYPOSAZENIE W INSTALACJE 

 

VI.I. Instalacje elektryczne. 
Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i oświetlenia awaryjnego. 

Instalacja odgromowa. 

Zasilanie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza.  

– brak szczegółowego rozwiązania- Według osobnego opracowania  

 
VI.II. Instalacje wody zimnej i ciepłej. 
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Prawa materialne do projektu otrzymuje wyłącznie biur projektowe będące właścicielem projektu. 

Obiekt zasilany będzie w wodę zimną z projektowanej sieci miejskiej.  

Przygotowanie c.w.u. w oparciu o instalację projektowanego pieca na GAZ – brak 

szczegółowego rozwiązania – Według osobnego opracowania  

 

VI.III. Kanalizacja. 
Ścieki z obiektu odprowadzane będą do przydomowej biologicznej oczyszczalni 

ścieków – brak szczegółowego rozwiązania – Według osobnego opracowania 

 

VI.IV. Centralne ogrzewanie. 
Obiekt ogrzewany będzie z centralnego kotła na GAZ – brak szczegółowego 

rozwiązania – Według osobnego opracowania 

 

VII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
 

Budynek nie jest uciążliwy dla środowiska pod względem emisji zanieczyszczeń, 

emisji hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. Obiekt nie stanowi zagrożenia dla 

istniejącego drzewostanu, wód powierzchniowych oraz gleby.  

Budynki w całości rozwiązano z zastosowaniem naturalnych materiałów i 

tradycyjnych metod budowlanych. Proponuje się w jak największym stopniu 

wykorzystanie materiałów lokalnych, a co za tym idzie minimalizację obciążeń 

wynikających z transportu i dostawy materiałów z odległych części Polski czy innych 

krajów.  

Całościowe rozwiązanie technologii budynków dostosowano do obecnych 

wymagań technicznych dla budynków PASYWNYCH, w celu zminimalizowania 

zapotrzebowania na energię pierwotną. Ma temu służyć zastosowanie: 

- kotła na GAZ 

- przegród budowlanych zewnętrznych o współczynniku przenikalności cieplnej 

ponad dwukrotnie mniejszym niż dopuszczalny w warunkach technicznych. 

- radykalne ograniczenie wpływu mostków termicznych 

- energooszczędnych okien  

- minimalizacja strat ciepła przez niekontrolowane nieszczelności montażowe w 

przegrodach, szczególnie strefie obróbek stolarki,  

- nawiewniki w systemie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

Również w kontekście cyklu życia budynków w przypadku rozbiórki obiektu, 

przeważająca ilość materiałów może podlegać ponownemu przetworzeniu lub 

biodegradacji (drewno, glina, wapno, wełna dmineralna słoma) nawet w miejscu 

wbudowania, ponieważ są materiałami naturalnymi. 

 

VIII.  DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 
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Prawa materialne do projektu otrzymuje wyłącznie biur projektowe będące właścicielem projektu. 

Projektowany budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny (z poddaszem 

użytkowym włącznie). Budynek ma wysokość 7,5 m (licząc od poziomu wejścia 

głównego do kalenicy) i zalicza się do bud. niskich. Budynek zalicza się do kategorii ZL 

IV zagrożenia ludzi.  

Materiałami palnymi w obiekcie będą przedmioty wyposażenia wnętrz: meble i 

urządzenia techniczne. Budynek stanowi jedną strefę pożarową.  

Zgodnie z §219 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690, z późniejszymi zmianami)  wymagania dotyczące klasy odporności 
pożarowej nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 
trzech kondygnacji.  

 

IX. UWAGI WYKONAWCZE 
 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP 

oraz z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych” 

         Opracował:       


