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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa I przedmiot opracowania  
 

1.1 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem 
1.2 Inwentaryzacja budowlana stanu istniejącego 
1.3 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r 

poz. 1332 i 1529) 
1.4 Prawo Budowlane (Dz.U z 2019r. z późn. zm.) 
1.5 Obowiązujące przepisy i normy. 

 
Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych  w budynku biurowym  
położonym przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecinie.  
  
2. Lokalizacja 
 
Działka nr 1/19 położona jest w Szczecinie przy ul. K. Janickiego 30. Przeznaczenie terenu - funkcja 
dominująca biurowa. Na terenie działek sąsiednich znajduje się zabudowa usługowa, mieszkalna 
wielorodzinna oraz szkolnictwa wyższego.  
Główne wejście do budynku znajduje się od wewnętrznego dziedzińca. Posesja posiada dostęp do drogi 
publicznej dz. nr 2/1 dr. Przyłącza wod-kan, gazowe, elektroenergetyczne I telekomunikacyjne do 
budynku istniejące. Miejsce gromadzenia odpadów stałych przy budynku pozostaje bez zmian.  
Na terenie działki występuje zieleń wysoka, nie występują gatunki chronione.  
 
Stan istniejący. 
 Budynek  biurowy, w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, czterokondygnacyjny z poddaszem 
użytkowym zlokalizowany  w  Szczecinie  przy  ulicy  K. Janickiego 30, wykonano  w I poł.  XX w. 
Planowana przebudowa nie zmieni gabarytów istniejącego budynku, jego formy I funkcji. 
Pomieszczenia sanitarne podlegające opracowaniu znajdują się na I, II I III piętrze budynku z wejściem z 
ogólnodostępnego korytarza i klatki schodowej.  
Bilans miejsc postojowych nie ulegnie zmianie. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe jest 
wystarczające. 
Instalacje istniejące: 
Instalacje istniejące: 
- Kanalizacja sanitarna odprowadzana do sieci miejskiej , ilość odprowadzanych ścieków nie ulegnie 

zmianie 
- Kanalizacja deszczowa odprowadzana do sieci poprzez istniejące rynny i rury spustowe; 
- Instalacja wodociągowa zasilana z sieci miejskiej, zapotrzebowanie na wodęnie ulegnie zwiększeniu; 
- Instalacja c.o i c.u.w. zasilana z lokalnej kotłowni gazowej, w piwnicy znajduje się pomieszczenie 

kotłowni; 
- Instalacja elektryczna z przyłącza istniejącego w przyziemiu, rozdzielnica głowna w pomieszczeniu 

technicznym przy wejściu głównym; 
- Instalacja teletechniczna rozproszona; 

Miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz umowa o ich odbiorze pozostają bez zmian. 
Obiekt został dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku znajduje 
się winda dostosowana do przewozu wózków inwalidzkich. 
Szerokość drzwi wejściowych do budynku o szerokości minimum 90 cm. 
 
Budynek biurowy IPN jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  
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Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.   
 
Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 
Analiza i informacja odnośnie obszaru oddziaływania obiektu. 
W celu określenia obszaru oddziaływania obiektu poddano analizie następujące akty prawne: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r z późn. zmianami) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 01.01.2018 r  w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2017 r) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)  
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 
warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) 
 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren działki nr 1/19 obr. 2060.  
Po przebudowie  pomieszczeń sanitarnych będących przedmiotem opracowania właściciele działek i lokali 
sąsiednich nie będą narażeni na niedogodności w postaci  zwiększonego zanieczyszczenie powietrza, zapachów, 
hałasu, ograniczenia dopływu światła dziennego, projektowana zmiana sposobu użytkowania  nie spowoduje 
ograniczenia w sposobie użytkowania sąsiednich działek lub lokali mieszkalnych. Dla terenów zabudowanych nie 
następuje wykluczenie lub częściowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych. 
Parametry istniejącego budynku (długość, szerokość, wysokość, liczba kondygnacji i kubatura) nie ulegają zmianie. 
 
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia jego użytkowników i 
najbliższego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia działek sąsiednich. 
 

3. Część architektoniczno-budowlana   

3.1. Ocena stanu technicznego.   

DANE OGÓLNE 
 
Zlecenie Inwestora.  

1. Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem. 
2. Wizja lokalna obiektu i dokumentacja fotograficzna wykonana w czerwcu 2020r. 
3. Przepisy Prawa budowlanego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz Polskie Normy. 
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Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy położony w centrum Szczecina przy ul. 

Janickiego 30. Obiekt został wybudowany na początku  XX wieku. Budynek wykonany w technologii 

tradycyjnej - ściany murowane z cegły pełnej, stropy ceramiczne na belkach stalowych, więźba dachowa 

drewniana, pokrycie dachu dachówka ceramiczna. Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne, poddasze 

użytkowe oraz całkowite podpiwniczenie. 

W trakcie wizji lokalnej budynek był użytkowany. 

Konstrukcja dachu kopertowego drewniana, płatwiowo-kleszczowa. Dach kryty dachówką. 

Dach wyremontowany  w stanie dobrym. 

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej w stanie dobrym. Nie stwierdza się zarysowań ścian zewnętrznych. 

Ściany nie spełniają normy izolacyjności cieplnej.  

Tynki wewnętrzne budynku w stanie dobrym . 

Konstrukcja stropów - ceramiczna odcinkowa na belkach stalowych w stanie dobrym.  

Klatka schodowa ceramicna w stanie dobrym. 

Fundamentów budynku nie badano. Oględziny murów nośnych, wykazały brak zarysowań I spękań co 

świadczy o prawidłowej pracy fundamentów. 
 

WNIOSKI. 

Stan techniczny stropów jest dostateczny, nie wymaga wzmocnienia. 

Stwierdzono możliwość wykonania remontu I przebudowy. 

Po wykonaniu niezbędnych robót budowlanych oraz przebudowy obciążenie na fundament nie ulega 

wzrostowi. 

UWAGI I ZABEZPIECZENIA. 

Nośność stropów w remontowanych pomieszczeniach zostanie zachowana przy kontynuacji funkcji I 

sposobu użytkowania. 

W trakcie trwania prac budowlanych mogą powstać pękniecia ścian istniejących. Należy poddać je 

obserwacji I opracować sposób naprawy po konsultacji z projektantem. 

Podcza remontu w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do projektanta. 

 
 Całościowo budynek w stanie technicznym dobrym.  
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. 

Opracowanie projektowe obejmuje: 

- Demontaż istniejących ścian systemowych w pomieszczeniach sanitarnych (toalety) oraz 
wymiana wskazanych drzwi wewnętrznych; 

- Remont sanitariatów w zakresie skucia istniejącej glazury I terakoty;  
- Wymiana posadzek w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych; 
- Demontaż istniejącej armatury sanitarnej; 
- Budowę ścian działowych z bloków gipsowych gr. 80mm 
- Montaż nowej armatury sanitarnej; 
- Montaż nowego osprzętu instalacji wnętrzowej oświetlenia I gniazd wtykowych; 
- Ułożenie glazury na ścianach pomieszczeń sanitarnych; 
- Malowanie ścian tynkowanych I sufitu; 
- Montaż elementów wyposażenia:, baterii, luster, uchwytów I koszy na odpady; 
- Remont istniejących pionów wod-kan jeżeli przy wykonywaniu prac stwierdzi się ich zły stan 

techniczny; 
- Wykonanie z istniejących  obwodów  zasilenia projektowanego oświetlenia z czujnikiem ruchu; 

 
3.2 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
 
Budowa ścian działowych z bloków gipsowych. 
Zaprojektowano  bloki gipsowe typu orth do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności w kolorze 
zielonym, do ich łączenia stosować klej odporny na działanie wody, również barwiony na zielono. Płyty 
gipsowe na wpust i pióro o wym.8  x 66,6 x 50 cm traktowane są jako system lekki, niewymagający 
stosowania wzmocnień lub fundamentów. Połączenia ścian z bloków gipsowych ze ścianami sąsiednimi 
oraz ze stropem wykonać się w sposób elastyczny, za pomocą przeklładki z tworzywa 
polipropylenowego (taśma AkustikPro). Przekładka elastyczna tłumi przenikanie dźwięku przez przegrodę 
i stanowi zabezpieczenie przed zarysowaniem ściany wywołanym odkształceniem się konstrukcji 
budynku. 
Ściany malować po bardzo cienkim przeszpachlowaniu ich powierzchni szpachlą gipsową. Glazurę kłaść 
bez obrzutki.  
  
 
Wykończenie wewnętrzne. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
-skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, wykończone okleiną w kolorze białym, skrzydło drzwiowe 
łazienkowe wyposażone w kratkę nawiewną o wym, 30 cm x 10 cm. Pozostawić szczelinę miedzy progiem 
a drzwiami w celu prawidłowej migracji powietrza wewnątrz pomieszczenia. 
- parapety wewnętrzne  - konglomerat granitowy w kolorze białym . 

- blaty łazienkowe gr. 3cm - konglomerat granitowy w kolorze białym . 
 
Okładziny ścienne. 
- łazienki - glazura na klej do wysokości 120 cm o wymiarach 30x60 cm, kolor biały; 
- krawędzie otworów wyciętych  w płycie i płytce ceramicznej, krawędzie umywalek  uszczelnić 
elastycznym silikonem sanitarnym; 

Posadzki. 
- terakota drewnopodobna na zaprawie klejowej gr. 9mm o wymiarach 20x60 cm lub zbliżonych; 
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Sufity  
Sufity podwieszane istniejące malować farbą lateksową w kolorze białym;  
 
3.3 Przeznaczenie i program użytkowy. 

Istniejący budynek biurowy  w ramach przebudowy nie zmieni dotychczasowej funkcji.  
Pomieszczenia sanitarne podlegające opracowaniu zachowają swoją funkcję. 
 
3.4 Zestawienie charakterystycznych parametrów pomieszczeń sanitarnych.  

 

Pomieszczenia sanitarne I piętro: 

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia m2 
2.22 WC + natrysk 11,5 
2.23 WC 9,8 
Wysokość pomieszczeń – 2,80 m. 

Parametry po przebudowie: 

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia m2 
2.22 WC + natrysk 11,5 
2.23 WC 9,8 
 
 
Pomieszczenia sanitarne II piętro: 

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia m2 
3.20 WC  10,7 
3.21 WC 9,6 
Wysokość pomieszczeń – 2,72÷2,81 m. 

Parametry po przebudowie: 

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia m2 
3.20 WC  10,85 
3.21 WC 9,35 

 

 

Pomieszczenia sanitarne III piętro: 

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia m2 
4.5 WC  8,4 
Wysokość pomieszczeń – 2,63 m. 

Parametry po przebudowie: 

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia m2 
4.5 WC  8,92 
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Wysokość budynku – ok. 16 m  
Długość budynku – 38,41 m 
Szerokość budynku – 16,70 m 
 
3.5 Instalacje 

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że Instalacja wod-kan jest podłączona do istniejących pionów. 
Instalacja elektryczna istniejąca, nie zachodzi konieczność zwiększenia mocy. 
Pomieszczenia  wyposażone w instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, osprzęt elektryczny do 
wymiany na nowy. 
Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna istniejąca.  
 
3.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 
Klasyfikacja budynku : 

- Wysokość budynku do kalenicy ok. 16 m, 4 kondygnacje nadziemne  – budynek średniowysoki; 
- Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III (użyteczności publicznej - biurowy) 
- Klasa odporności pożarowej budynku : B 

 
Uwagi           

- Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy 
- Wszelkie zmiany muszą być konsultowane z Nadzorem Autorskim 
- Prace należy wykonywać z należytą starannością, przy stwierdzeniu rozbieżności pomiędzy projektem a pomiarami z natury 
uzgodnić ostateczne rozwiązanie z Nadzorem Autorskim 
- Przedkładany projekt opracowany został w oparciu i zgodnie z wymogami stosownych przepisów i norm technicznych. 
Powyższe potwierdzajązałączone oświadczenia poszczególnych projektantów. 
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny posiadać odpowiednie aprobaty 
techniczne ITB oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz posiadać gwarancje poparte wymienionymi producenta. 
- Wszystkie ww. wyroby muszą posiadać krajową deklarację lub certyfikat zgodności zgodnie z wymaganiami dla wyrobów 
budowlanych oraz spełniać wymagania Polskich Norm, 
w tym odpowiednio: PN - 88/B-10085/A2 i PN-B-13079 : 1997. 
-  Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych osób, tj. Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego ; 
-  Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzające istotnych zmian do niniejszego 
projektu czy uściślenia materiałowe i kolorystyczne, dopuszczone są do wprowadzenia wpisem do dziennika budowy w ramach 
nadzoru autorskiego. 
- Zmiany projektowe, zmieniające założenia projektowe niniejszego projektu budowlanego w sposób istotny, określony w art. 
36a Ustawy Prawo budowlanewinny być objęte projektem zamiennym i uzyskać pozytywną decyzję administracyjną. 

 
 

         Autor opracowania : 
         arch.  Justyna Bernat-Łagoda 

            upr nr 14/ZPOIA/OKK/2012 
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4. Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego. 

 

         
Fot. 1 Widok budynku IPN od strony ul. Janickiego. 
 

 
Fot.2 Istniejące pomieszczenie sanitarne WC  (I piętro). 
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Fot. 3 Istniejące pomieszczenia sanitarne na II piętrze  (pom. 3.20) 
 

  
Fot.4 i 5  Istniejące pomieszczenia sanitarne na III piętrze  (pom. 4.5) 
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5. BIOZ 

Inwestor      Instytut Pamięci Narodowej -  
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  
Oddział w Szczecinie ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin 

Obiekt PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ 
SANITARNYCH W BUDYNKU  
PRZY UL. K. JANICKIEGO 30 W SZCZECINIE 
71-270 Szczecin, ul. K. Janickiego 30,  
dz. nr 1/19, obręb 2060 

Stadium Projekt budowlany  
Data opracowania Lipiec 2020 
Autor opracowania mgr inż. arch.  Justyna Bernat-Łagoda  upr.  nr 14/ZPOIA/OKK/2012 

 

Spis zawartości: 

1. Strona tytułowa, spis zawartości.………………………………………………………. str. 15 

2. Informacja BIOZ ………………………………………………………………………………….str. 16 

 
 
Spis treści: 
1. Charakterystyka obiektu 
2. Dane osoby sporządzającej informacje 
3. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji 
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
6. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi obecnych przy budowie 
7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom wynikających z wykonywanych robót 
budowlanych. 
9. Pozostałe uwagi 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA. 
1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji. 
2. Roboty rozbiórkowe 
3. Wykonanie izolacji poziomych 
4. Wykonanie instalacji wewnętrznych 
5. Roboty wykończeniowe w tym posadzki tynki wewnętrzne i malowanie 
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
6. Odbiór końcowy robót 
7. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny. 
8. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :  
8.1. Drogi komunikacyjne dojścia i dojazdy 
9. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi obecnych przy budowie : nie występuje. 
10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom wynikających z wykonywanych robót budowlanych: 
10.1. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom: 
10.1.1. Oznakowanie i oświetlenie stref i przejść niebezpiecznych, 
10.1.2. Środki ochrony zbiorowej – balustrady, barierki i bramki, zapory, zadaszenia,  
podesty, siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa, podstawowy sprzęt medyczny, szafki lekarskie zaopatrzone w czyste i 
nieprzeterminowane środki opatrunkowe, higieniczne i lecznicze pierwszej pomocy, 
10.1.3. Środki ochrony indywidualnej – ubiór i obuwie robocze, itd., 
10.1.4. właściwa organizacja placu budowy, 
10.1.5. prawidłowe rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i rozmieszczenie tabliczek informujących na wypadek pożaru. 
10.2. Organizacyjne środki ochrony zapobiegające zagrożeniom: 
10.2.1. Bezpośredni nadzór nad BHP prowadzony przez osoby uprawnione stosownie do 
zakresu uprawnień,  
10.2.2. Koordynacja robót budowlanych (dla unikania kolizji w czasie prowadzenia robót  
i w zajmowanej przestrzeni), 
10.2.3. Cykle instruktaży BHP ( z okazji każdej z odpraw Kierownika budowy prowadzonych dla każdej z brygad 
zatrudnionych) 
10.2.4. Szkolenia zawodowe doskonalące umiejętności pracowników, 
10.2.5. Prawidłowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP, 
10.2.6. Kontrola zabezpieczeń zbiorowych na obiekcie i placu budowy, 
10.2.7. Kontrola stosowania zabezpieczeń indywidualnych przez pracowników, 
10.2.8. Kontrola stanu i jakości sprzętu i narzędzi wykorzystywanych na budowie, 
10.2.9. Kontrola jakości stosowanych materiałów budowlanych, 
10.2.10. Prawidłowy nadzór nad realizacją robót budowlanych, 
10.2.11. Cykle instruktaży p-poż. 
10.2.12. Budowa musi być prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej; 
10.2.13. Na pomieszczeniu socjalnym w widocznym miejscu umieścić w sposób trwały i  czytelny wykaz zawierający adresy 
i numery telefonów pogotowia ratunkowego lub najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, policji, (straży miejskiej, 
jeśli jest jednostka na tym terenie); 
Na terenie budowy od strony ulicy umieścić tablicę informacyjną z informacjami: jednostki projektowej (imię i nazwisko 
oraz numer telefonu i adres autora projektu),  osoby pełniącej funkcję kierownika budowy (imię I nazwisko oraz numer 
telefonu i adres); 
10.2.14.W pomieszczeniu socjalnym umieścić:  

- punkt pierwszej pomocy (apteczka),  
- telefon,  

10.2.15. obsługę sprzętu mechanicznego i elektrycznego należy powierzyć osobom i  
firmom uprawnionym 
11. Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby upoważnionej na podstawie projektu  wykonawczego  oraz  
projektu  konstrukcyjnego,  zgodnie  z  zasadami  BHP, przewidzianymi dla tego typu prac. Plac budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób  postronnych.  W  przypadku  stwierdzenia  warunków  technicznych  innych  niż 
przyjęto w projekcie – niezwłocznie powiadomić projektanta. 
Organizacja placu budowy powinna zapewniać bezkolizyjny dowóz materiałów budowlanych i ich składowanie oraz 
zapewniać bezpieczny dostęp do źródła zasilania w energię i dostęp do wody.  
SZCZEGÓŁOWY PLAN BIOZ SPORZĄDZA KIEROWNIK BUDOWY. 
 
       Opracowała:  mgr inż. arch. Justyna Bernat-Łagoda 


