
STREFA POŻAROWA ZLIII STREFA POŻAROWA ZLV

STREFA POŻAROWA ZLIII STREFA POŻAROWA ZLV

nowa rynna 12 Ø 150

 nowa rura spustowa Ø 120 
z odprowadzeniem do istniejącej Kd

nowa rura spustowa Ø 120 z odprowadzeniem 
         do rynny z niższego dachu
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wymiana istniejących rynien 

na nowe stalowe ocynkowane  12 Ø 120

kierunek spływu wodykierunek spływu wody

wymiana istniejącego poszycia 
na nową blachę trapezową

 nowa rura spustowa Ø 120 
z odprowadzeniem do istniejącej Kd

nowa rura spustowa Ø 120 z odprowadzeniem 
         do rynny z niższego dachu
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nowa rura spustowa Ø 120 z odprowadzeniem 
         do rynny z niższego dachu
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nowa rynna 12 Ø 150

nowa rynna 12 Ø 150

 nowa rura spustowa Ø 120 
z odprowadzeniem do istniejącej Kd

nowa rynna 12 Ø 150

nowa rynna 12 Ø 150

ława kominiarska 
mocowana do konstrukcji dachu

 istniejący komin
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istniejące poszycie z dachówki  
      ceramicznej bez zmian

nowa rynna 12 Ø 150
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stopnie kominiarskie
standard jak dla poszyć z blachy 
mocowane do konstrukcji więźby 
dachowej

Istniejący komin do przemurowania - 
w razie konieczności wymurować nowy 
kominu od podstaw w układzie 
systemowym na ist. fundamencie

R
E

I1
20

R
E

I1
20

+7,12 +7,52kalenica

+1,25

+0,73 +3,30+3,70

WZÓR NASADY NA PRZEWODY 
WENTYLACYJNE GRAWITACYJNE

+7,92 +10,70

+6,02

daszek tarasu - pokrycie blacha falista
wymienić na nowe kompletne wraz z 
konstrukcją nośna drewnianą6°
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 nowa rura spustowa Ø 120 
z odprowadzeniem do istniejącej Kd

nowa rynna 12 Ø 120

wymiana istniejącego poszycia 
na nowe wykonanae z blachodachówki
w kolorze ceglastym

OZNACZENIA:

PRZEWÓD WENTYLACYJNE ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ MIN Ø150 WYPROWADZIĆ PONAD DACH 
ZAKOŃCZONY NASADĄ HYBRYDOWĄ ZAPEWNIAJĄCĄ WYCIĄG POWIETRZA.
PRZEWÓD POWINIEN BYĆ DWUPŁASZCZOWY Z ODPOWIEDNIM WYPEŁNIENIEM KTÓRY ZAPEWNI 
ODPOWIEDNIE DZIAŁANIE WENTYLACJI
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ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU 
BUDOWLANEGO
OPISANO KOLOREM NIEBIESKIM

ZMIANA PODASTAWORA:
- REZYGANCJA Z CZĘŚCI OKIEN DACHOWYCH
- REZYGNACJA Z ŚCIANKI OGNIOWEJ

REZYGNACJA Z OKIEN DACHOWYCH

REZYGNACJA Z OGNIOMURU

REZYGNACJA Z OKIEN DACHOWYCH

REZYGNACJA Z OGNIOMURU

RZUT DACHU

POWIAT PRUDNICKI,
ul.Kościuszki 76, 46-200Prudnik

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR UPRAWNIEŃ 03/OPOKK/2013

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR UPRAWNIEŃ 04/OPOKK/2013

UPRAWNIENIA NR: OPL/0733/POOK/11

SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UPRAWNIENIA NR: OPL/1511/PWBKb/18

SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

PROJEKTANT GŁÓWNY:

mgr inż. arch. KLAUDIA GOŁĘBIOWSKI

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. arch. GRZEGORZ 
GOŁĘBIOWSKI
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PAŹDZIERNIK 2019

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, 
poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych 
wykonanych na obiekcie. 
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. 
Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii 
ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także 
pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja - 
projekt budowlano-wykonawczy).
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie 
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek 
realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIŻ ZAŁOŻONYCH 
W PROJEKCIE WARUNKÓW MIEJSCOWYCH, NALEŻY KONTAKTOWAĆ 
SIĘ Z PROJEKTANTEM !

KG ARCHITEKCI KLAUDIA GOŁĘBIOWSKI
 ul. Bławatków 6, 45-920 Opole

NIP: 991-030-18-03, REGON: 161440211

Gmina Głogówek, miejscowość  Mochów 4a 
działka nr 334/2 K.M. 1; obręb ewidencyjny Mochów

PROJEKTANT GŁÓWNY:

mgr inż. TOMASZ ROJEK

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. ŁUKASZ KWIOTEK

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
NA BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - 

WYCHOWAWCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MOCHÓW - PROJEKT ZAMIENNY


