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BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. Założenia do projektu  

1.1.1. Podstawa opracowania  

1.1.2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.  

1.1.3. Ustalenia i uzgodnienia. 

1.1.4. Obowiązujące przepisy i normy budowlane. 

 

2. Lokalizacja 

 

Projektowana budowa zostanie zlokalizowana na dz. nr 189/29, 159/36 i 159/39 w Bytowie. 

Poziom posadowienia budynku  zlokalizowano na rzędnej: -4,0m, licząc od projektowanego 

poziomu ±0,00m.  

Parametry zabudowy nowoprojektowanego obiektu (w osiach): 43,20x8,40m.  

Obciążenie śniegiem przyjęto wg PN-80/B–02010 jak dla strefy 3, a obciążenie wiatrem wg 

PN-77/B-02011 jak dla strefy II. 

 

3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

 

Nowoprojektowany budynek garażowy zostanie wybudowany w technologii tradycyjnej 

murowanej, żelbetowej. Zaprojektowano budynek garażowy, liczba stanowisk garażowych 

23. Obiekt 2-kondygnacyjny. 

   

4. Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku 

 

Przyjęte obciążenia 

•  śnieg (wg PN-80/B-02010/Az1: październik 2006) 1,44 kN/m2  (3-cia strefa) 

•  wiatr (wg PN-B-02011: 1977/Az1:2009)   -0,96 kN/m2  (2 strefa) 

 

5.0. Geotechniczne warunki posadowienia budynku 

Określenie warunków geotechnicznych posadowienia budynku nastąpiło na podstawie badań 

geotechnicznych dla przedmiotowej inwestycji. Na postawie badań gruntu określa się: 

•  Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego I 

•  Proste warunki gruntowe 

•  Posadowienie bezpośrednie 

•  Posadowienie powyżej zwierciadła wody 
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Na przedmiotowej działce na poziomie posadowienia występują grunty nośne w 

postaci piasku gliniastego oraz piasku drobnego. Nie stwierdzono napiętego 

zwierciadła wody gruntowej. Posadowienie bezpośrednie jest możliwe. 

 

6.0. Fundamenty 

6.1. Ława fundamentowa ŁF1 

Zaprojektowano fundamenty bezpośrednie w postaci ław żelbetowych (B20) o grubości 40cm 

i szerokości 60cm zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentów. Ławy, na podbudowie chudego 

betonu B10 gr. 10cm, mają być zbrojone stalą A-IIIN: pręty 4 Ø 12, strzemiona  dwucięte Ø 6 

co 25 cm. Naroża ław fundamentowych dozbroić.  
 

6.2. Ława fundamentowa ŁF2 

Zaprojektowano fundamenty bezpośrednie w postaci ław żelbetowych (B20) o grubości 40cm 

i szerokości 80cm zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentów. Ławy, na podbudowie chudego 

betonu B10 gr. 10cm, mają być zbrojone stalą A-IIIN: pręty 6 Ø 12, strzemiona  dwucięte Ø 6 

co 25 cm. Naroża ław fundamentowych dozbroić.  
 

7.0. Konstrukcja budynku 

7.1. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe – warstwowe, wykonać z konstrukcyjnych bloczków silikatowych 

gr. 24cm. Umieścić warstwę termoizolacyjną w postaci płyt styropianowych (12cm).  

Od zewnątrz izolować przeciwwodnie emulsją asfaltową.  

 

7.2. Ściany-konstrukcja 

Ściany przyziemia oraz poziomu +1 zaprojektowano jako dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe. 

Warstwa nośna bloczek silikatowy gr. 24cm na klej. Ściany od strony wjazdów 

zaprojektowano jako trójwarstwowe ( bloczek silikatowy 24cm + wełna mineralna 12cm 

+pustka powietrzna + cegła silikatowa 12cm), pozostałe  dwuwarstwowe ( bloczek silikatowy 

24cm + wełna mineralna 12cm) 

 

7.3. Słup S-1 

W przyziemiu zaprojektowano 2 słupy S-1 24x24cm o wysokości 2,43m, zbrojone 8#12(A-

IIIN), strzemiona #6 (A-0). 

 

7.4. Słup S-2 

W przyziemiu zaprojektowano 4 słupy S-2 24x24cm o wysokości 2,43m, zbrojone 8#12(A-

IIIN), strzemiona #6 (A-0). 
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7.5. Słup S-3 

W przyziemiu zaprojektowano 4 słupy S-3 24x24cm o wysokości 2,39m, zbrojone 8#12(A-

IIIN), strzemiona #6 (A-0). 

 

7.6. Słup S-4 

W przyziemiu zaprojektowano 2 słupy S-4 24x24cm o wysokości 2,55m, zbrojone 4#12(A-

IIIN), strzemiona #6 (A-0). 

   

8.0. Strop międzykondygnacyjny 

8.1. Strop nad przyziemiem 

Nad przyziemiem zaprojektowano strop jako jednokierunkowo zginana, wieloprzęsłowa płyta 

żelbetowa o grubości 15 lub 17cm (B20)-patrz rys. Płyta zbrojona wkładkami #12 (A-IIIN) co 

15/25cm wg rysunku.  

Zwrócić uwagę na wykonstruowanie wieńca w stropie, tak aby zbrojenie zachodziło na 

prostopadłą podporę minimum na 100cm. Strzemiona wieńca #6 (A-0) co 25cm. Naroża 

stropu należy dozbroić.  
        

8.2. Strop nad poziomem + 1 

Nad poziomem +1 zaprojektowano w jednej części (nad wjazdem do garażu) strop jako 

dwukierunkowo zginana, wieloprzęsłowa płyta żelbetowa o grubości 17cm (B20). Płyta 

zbrojona wkładkami #12 (A-IIIN) co 15/25cm wg rysunku.  

Zwrócić uwagę na wykonstruowanie wieńca w stropie, tak aby zbrojenie zachodziło na 

prostopadłą podporę minimum na 100cm. Strzemiona wieńca #6 (A-0) co 25cm. Naroża 

stropu należy dozbroić.  
        

9.0. Podciągi 

9.1. Podciąg P-1 

Zaprojektowano podciąg P-1 na rzędnej -0,10m (10sztuk) o wymiarach 25x25cm, długości 

3,30m. Podciąg zbrojony stalą A-IIIN pręty 6 Ø 12, strzemiona  dwucięte Ø 6 co 25 cm. 

 

9.2. Podciąg P-1.1 

Zaprojektowano podciąg P-1.1 na rzędnej -0,27m (3 sztuki) o wymiarach 25x25cm, długości 

3,30m. Podciąg zbrojony stalą A-IIIN pręty 6 Ø 12, strzemiona  dwucięte Ø 6 co 25 cm. 

 

9.3. Podciąg P-2 

Zaprojektowano podciąg P-2 na rzędnej -0,10m (10 sztuk) o wymiarach 25x30cm, długości 

3,30m. Podciąg zbrojony stalą A-IIIN pręty 6 Ø 12, strzemiona  dwucięte Ø 6 co 25 cm. 

 

9.4. Podciąg P-3 

Zaprojektowano podciąg P-3 na rzędnej -0,10m (10 sztuk) o wymiarach 24x24cm, długości 

1,20m. Podciąg zbrojony stalą A-IIIN pręty 6 Ø 12, strzemiona  dwucięte Ø 6 co 25 cm. 
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9.5. Podciąg P-3.1 

Zaprojektowano podciąg P-3.1 na rzędnej -0,27m (3 sztuki) o wymiarach 24x24cm, długości 

1,20m. Podciąg zbrojony stalą A-IIIN pręty 6 Ø 12, strzemiona  dwucięte Ø 6 co 25 cm. 

 

9.6. Podciąg P-4 

Zaprojektowano podciąg P-4 na rzędnej +2,60m (10 sztuk) o wymiarach 25x25cm, długości 

3,30m. Podciąg zbrojony stalą A-IIIN pręty 6 Ø 12, strzemiona  dwucięte Ø 6 co 25 cm. 

 

9.7. Podciąg P-5 

Zaprojektowano podciąg P-5 na rzędnej +2,60m (9 sztuk) o wymiarach 25x25cm, długości 

1,10m. Podciąg zbrojony stalą A-IIIN pręty 6 Ø 12, strzemiona  dwucięte Ø 6 co 25 cm. 

 

 

10.0. Wieńce  

10.1. Wieniec W-1 

Wieniec W-1 na poziomie -0,10m 24x24cm-patrz strop, zbrojony 4#12 A-IIIN i strzemionami 

#6 A-0 co 25cm.  

 

10.2. Wieniec W-1.1 

Wieniec W-1.1 na poziomie -0,23m 24x24cm-patrz strop, zbrojony 4#12 A-IIIN i 

strzemionami #6 A-0 co 25cm.  

 

10.3. Wieniec W-1.2 

Wieniec W-1.2 na poziomie -0,23m 24x24cm-patrz strop, zbrojony 4#12 A-IIIN i 

strzemionami #6 A-0 co 25cm.  

 

10.4. Wieniec W-2 

Wieniec W-2 na poziomie +2,60m 24x24cm-patrz strop, zbrojony 4#12 A-IIIN i strzemionami 

#6 A-0 co 25cm.  

 

10.5. Wieniec W-3 

Wieniec W-3 na poziomie +2,60m 24x29cm-patrz strop, zbrojony 4#12 A-IIIN i strzemionami 

#6 A-0 co 25cm.  

 

10.6. Wieniec W-4 

Wieniec W-4 pod murłatą na poziomie +1,57m o wymiarach 24x24cm-patrz rys. K3, zbrojony 

4#12 A-IIIN i strzemionami #6 A-0 co 25cm.  
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10.7. Wieniec W-5 

Wieniec W-5 pod murłatą na poziomie +1,72m o wymiarach 24x24cm-patrz rys. K3, zbrojony 

4#12 A-IIIN i strzemionami #6 A-0 co 25cm 

 

10.8. Wieniec W-6 

Wieniec W-6 pod murłatą na poziomie +0,57m o wymiarach 24x24cm-patrz rys. K3, zbrojony 

4#12 A-IIIN i strzemionami #6 A-0 co 25cm 

 

 

11.0. Więźba dachowa 

Zaprojektowano więźbę drewnianą o konstrukcji głównej dwupołaciowej krokwiowo-jętkowej ( 

5 segmentów). Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego klasy C24 (lub wyższej). 

Elementy więźby dachowej należy połączyć na śruby M16, wcięcia ciesielskie oraz na złącza  

BMF. Murłaty drewniane należy osadzać na zakotwionych uprzednio w wieńcu żelbetowych 

kotwach stalowych F16, ocynkowanych, o rozstawie max co 1,8m zakończonych 

nagwintowaniem na odcinku 50 mm. Przed   pracami   montażowymi  więźby  dachowej 

drewno   należy  zaimpregnować środkiem   przeciwgrzybowym   oraz   przeciwogniowym 

FOBOS    M2.  Ukosowanie dachu wg projektu architektonicznego. 

 

12.0. Uwagi końcowe: 

 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznym 

wykonania i odbioru robót" oraz sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy 

konsultować z projektantem. Należy stosować materiały dopuszczone na rynek budowlany 

polski posiadające znak „B” lub „CE” oraz deklarację zgodności producenta. 

Niniejszy Projekt Budowlany nie jest projektem wykonawczym i stanowi on jedynie podstawę 

opracowania projektu wykonawczego (warsztatowego). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                

Projektował:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sprawdził:  

 

……………………………………………………………………………………………… 



INFORMACJA BIOZ 
BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO II 

Na działce nr 189/29, 159/36, 159/39 w miejscowości  Bytów 
 

Bytów-sierpień 2021 
 

 

 
 

 

 

    BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

-INFORMACJA BIOZ- 

 

 
 

 

BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO II       
       

Lokalizacja: działka nr 189/29, 159/36, 159/39, obręb 101 Bytów, gmina Bytów 
Inwestor: BYTOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
Adres Inwestora: ul. Jana Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów 
Projektant: Pracownia Projektowa Grzegorz Łosiński, ul. Akacjowa 13, 77-100 Udorpie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 

 

 
 

 

 

 

Pracownia Projektowa Grzegorz Łosiński 

ul. Akacjowa 13, 77-100 Udorpie 
tel. 609-870-144 
NIP 842-163-58-81 



INFORMACJA BIOZ 
BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO II 

Na działce nr 189/29, 159/36, 159/39 w miejscowości  Bytów 
 

Bytów-sierpień 2021 
 

INFORMACJA BIOZ 
 

 
•  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 

o Budowa budynku garażowego II, budynek wolnostojący, dwugondygnacyjny. 
•  Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia 

ludzi – brak zagrożeń. 
  

•  Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce  i czas ich wystąpienia 

o Fundamentowanie-praca w głębokich wykopach wymaga zabezpieczenia oraz 
szczególnej ostrożności,  

o Występują w trakcie robót budowlanych, montażu stropu i więźby. Zachować 
zasady bezpieczeństwa związane z obsługą narzędzi ciesielskich i stolarskich. 
Montaż elementów drewnianych na wysokości wymaga zabezpieczenia oraz 
szczególnej ostrożności 

•  Wskazania sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem  realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych – POUCZENIE PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY O ZASADACH BHP I 
technologii robót budowlanych. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie – w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikacje umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń – Pracownicy przystępujący do pracy winni być wyposażeni w odpowiednią 
odzież roboczą  i ochronną (sprzęt ochrony osobistej) posiadającą odpowiednie atesty. 
Pracownicy są również zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim 
obuwiu. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości 
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być 
zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujący powinni posiadać 
odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, mieć 
ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Nie wolno zatrudniać 
pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego 
przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności szkolenie należy 
przeprowadzać przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych - np. praca z lakierami, 
farbami - rozpuszczalnikowymi).  

      Na budowie powinna być znajdować się przenośna apteczka, oraz zapewniony kontakt oraz 
zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej. Wymagania pozostałe - Właściwe 
zabezpieczenie miejsca projektowanego zamierzenia – nadzór budowy oraz nadzór bhp. O 
rozpoczęciu zawiadomić właściwy organ. Wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych (z późn. zm) w sprawie  
bezpieczeństwa  i higieny  pracy.  Teren prac budowlanych właściwie oznakować. 
 Uwaga ! wszelkie wyroby zastosowane w obiekcie budowlanym – zgodnie z art.10 ustawy 
prawo budowlane winny być wprowadzone zgodnie  z przepisami odrębnymi! (ustawa  z dnia 
16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych dz. u. nr 92, poz. 881). 

 
            

                                                                                                                     Projektant:       
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PROJEKTANT 
Oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. Założenia do projektu  

 

1.1.1. Podstawa opracowania  

                 Umowa z projektantem głównym. 

1.1.2.   Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.  

1.1.3.    Obowiązujące przepisy i normy budowlane. 

PN-B-03010:1983                                                                                                           

PN-EN 1997-1:2008 

 

2. Lokalizacja 

Projektowany mur oporowy na dz. nr 159/39 obręb 101 Bytów.                                                          

 

3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Mur oporowy prefabrykowany wykonany z elementów typu „L” montowanych na placu 

budowy. Montaż mechaniczny. 

   

4. Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu 

 

Przyjęte obciążenia 

•  obciążenie użytkowe naziomu qf= 1,0 kN/m2   

 

5.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Określenie warunków geotechnicznych posadowienia nastąpiło na podstawie badań 

geotechnicznych wykonanych dla przedmiotowej inwestycji. Na postawie badań gruntu 

określa się: 

•  Kategoria geotechniczna obiektu I 

•  Proste warunki gruntowe 

•  Posadowienie bezpośrednie 

•  Posadowienie powyżej zwierciadła wody 

Na przedmiotowej działce na poziomie posadowienia występują grunty nośne w postaci 

piasku gliniastego oraz piasku drobnego. Grunt twardoplastyczny wilgotny. Nie stwierdzono 

napiętego zwierciadła wody gruntowej. Posadowienie bezpośrednie jest możliwe. 

 

6.0. Konstrukcja muru 

6.1. Chudy beton 

Chudy beton 10cm zlokalizowany pod elementami prefabrykowanymi. Beton C8/10.  
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6.2. Prefabrykat „L” 

Elementy ustawiać zgodnie z zaleceniami producenta. Usytuowanie elementów 

zgodnie z rysunkiem.  

6.2.1. Uszczelnienie 

Uszczelnienie podstawowe za pomocą taśmy np. bentonitowej lub podobnej. 

Uszczelnienie tylnie: pas z papy asfaltowej samoprzylepnej 

 

6.2.2. Klawiszowanie elementów 

W celu uniknięcia klawiszowania elementów zaprojektowano 2x rurę 

kwadratową 50/50/3 spawaną do uszy montażowych. Rura spawana po 

długości na zakładzie min. 50cm. 

 

6.3. Drenaż  

Zaprojektowano drenaż odwadniający D100 w otulinie z włókna kokosowego, 

zlokalizowany w płaszczyźnie podstawy. Drenaż wyprowadzić przed mur.  

 

6.4. Opaska ochronna  

Na górze muru, na gruncie, wykonać opaskę z kostki betonowej o szerokości 

ok. 50cm na podbudowie z betonu. Opaska ze spadkiem 1%. 

 

7.0. Zasypywanie muru 

7.1. Zasyp przedni 

W pierwszej kolejności wykonać zasyp przodu muru. Kruszywo zagęścić 

Is=0,98. 

 

7.2. Zasyp tylni 

Zasyp tylni wykonać w drugiej kolejności. Zasyp stopniowy, liniowy wzdłuż 

muru. Warstwy co 50cm zagęszczać. Kruszywo zagęścić Is=0,9. Uwaga na 

drenaż. Zaleca się usypanie trójkątne kruszywa, od podstawy ku górze, reszta 

uzupełniona gruntem rodzimym. 

 

7.3. Wody opadowe powierzchniowe 

Ukształtowanie skarp wykonać w sposób zbliżony do stanu pierwotnego wody 

opadowe powierzchniowe spływające wzdłuż muru muszą być kierowane na 

teren inwestora. 
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8.0. UWAGA: 

 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznym 

wykonania i odbioru robót" oraz sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy 

konsultować z projektantem. Należy stosować materiały dopuszczone na rynek budowlany 

polski posiadające znak „B” lub „CE” oraz deklarację zgodności producenta. 

Niniejszy Projekt Budowlany nie jest projektem wykonawczym i stanowi on jedynie podstawę 

opracowania projektu wykonawczego (warsztatowego). 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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