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Rawa Mazowiecka, 2006-09-07

OŚWIADCZENIE
o sporządzeniu projektu budowlanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
zgodnie z Audytem Energetycznym budynku
S.P.Z.O.Z. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna
Inwestor:
Zarząd Powiatu w Rawie Mazowieckiej
pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Obiekt:
budynek S.P.Z.O.Z. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna
ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka
nr ewid. działki 387/1 i 387/2, obręb nr 4, m. Rawa Mazowiecka
Ja,

niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego polegającego na:


dociepleniu ścian zewnętrznych metodą „lekką, mokrą” z użyciem styropianu grubości
14,0 cm,



dociepleniu stropodachu wentylowanego (nad częścią piętrową) wełną mineralną gr.
20,0 cm, ułożoną w przestrzeni wentylowanej stropodachu,



dociepleniu stropodachu nie wentylowanego (nad częścią parterową) styropianem
laminowanym gr. 15,0 cm ułożonym na połaci dachowej,



wymianie stolarki okiennej na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła

dla

całego okna U=1,7 W/m2K,


wykonaniu robót koniecznych związanych z dociepleniem

został sporządzony zgodnie z założeniami wynikającymi z Audytu Energetycznego
sporządzonego przez Agencję Impuls Marek Górecki.
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Rawa Mazowiecka, 2006-09-07

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany na
docieplenie budynku S.P.Z.O.Z. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna zlokalizowanego
przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej – inwestor: Zarząd Powiatu w Rawie
Mazowieckiej, pl. Wolności 1, – został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi warunkami technicznymi.
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Rawa Mazowiecka, 2006-09-07
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Inwestycja:
docieplenie budynku S.P.Z.O.Z. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna
ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka
Inwestor:
Zarząd Powiatu w Rawie Mazowieckiej
pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
Zakres robót:
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącym budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej.
Istniejące obiekty budowlane:
Budynek wolno stojący o zróżnicowanej wysokości – część parterowa bez podpiwniczenia
oraz część piętrowa z podpiwniczeniem.
Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej. Stropodach wentylowany na części
wyższej i niewentylowany na części niższej.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie:
Działka nie zawiera elementów stwarzających szczególne zagrożenie.
W związku z tym, że inwestycja będzie prowadzona na istniejącym i normalnie
funkcjonującym

obiekcie

należy

zwrócić

szczególną

uwagę

na

zapewnienie

bezpieczeństwa użytkowników budynku.
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych:
W czasie robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić na:
- roboty elewacyjne na wysokości,
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- roboty związane z dociepleniem stropodachu,
- roboty rozbiórkowe.
W czasie transportu materiałów budowlanych i ich rozładunku oraz w trakcie realizacji
inwestycji szczególną uwagę należy zwrócić na transport pionowy materiałów na budowie.
Należy sprawdzić uziemienie urządzeń elektrycznych w celu uniknięcia porażenia prądem.
Szczególną uwagę należy zwrócić na stan rusztowań, nie można wykonywać robót z
prowizorycznych pomostów. Pomosty robocze wzniesione powyżej 1,0 m ponad poziom
terenu powinny być zabezpieczone barierami. Rusztowania powinny być właściwie
zabezpieczone i uziemione, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników:
Roboty budowlane powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniające wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy powinni być
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych.
Każdy pracownik budowy oraz podwykonawca ma obowiązek zapoznać się
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami dotyczącymi zagrożenia, awarii,
pożaru, instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy w
nagłych wypadkach i prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposobu
postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów
w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom:
Kierownik budowy wskaże odpowiednie miejsce składowania materiałów budowlanych
z uwagi na bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
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