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oKnĘGoWA
IZBA
I NZYNI EBOW

BUDOWNICTWA

Warszawa, 28 grudnia 2009

ZaSwlaAczenie

Pan ZYGMUNT MAJEWSKI

miejsce zamieszkania:

CZACHCWSKIEGO 21186

26-600 MDOM

jest członkiem Mazowieckiej okręgowej lzby lnzynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjn ym MAZBO/231 0102

i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

N iniejsze zaświadczenie jest waŹne

cd dnia: 1 stycznia 2010 r' do dnia: 31 grudnia 2010 r'
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I'RZĄD woJEwÓDzKI
W RADOMIU

w Y D zI Ał,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,

UBBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Nr UAI{-TI-K-B}B 6 / 115 / 86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWAI\IA ZAWODCWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawte g ...5....-us..t.........11..r....S..lJ...us.-t-'.....J .pki 2r ..S 7-.n ..S....6.....ust.......11..i....3

i s 1'3 ust. 1 tozpotządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ochrony Środowiska z dnia
zo- lutego i9?5 r' w sprawie samodzielńych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr B, poz. 46)

stwierdza się, że:

OBYWATEL w_oJ-cmcfi .. .MABEK,. ...P.Ur.ON

(wymienić tytuł zawodowy)

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania €amodzielnej funkcji

........kię.r.o'prłnika...budoury-.....j.....rBb_Ó.t

jest upoważniony do

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanią budowy 1 robót, kżerowa-
nią i kontrolowanj.a WJtwajrzania konstrukcyjnych elenentów budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszeL-
kicb budynków oTaz innych budowlż ł z W Łączenieur linii, węzŁów
i stacji kole jowych' dróg oTaz LotniskovuTch dróg startowych
1 nanipulacyjnych' mostów' budowli hydrotechnicznych i wodno-
melńoracy j r4y ch 

'2/ sporządzania w budownlctwie ospb fr'zxczrrych projektów w zakreśie
Tozwiązan' konstrukcyjno - budowlaąych wszelkich budynków .i budowli'

3/ sporządzanLa w budownictwie osób fLzyczrrych projektów w zakresie
rozrLązań architektoniczrĄych :

a,/ budynków j_nwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów
typolvych i powtarzalnych inr:rych budynków oTaZ sporządzania
planów zagospodarowania działki związany ch z realizacją tych
budynków'

b,/ budowli nie będących

9!::łpgg:-:
Ob. Wojclebh Marek Puton
uI. Sowińskiego 17 m 26

26 - 600 Radom

Lz9ftl, Z_d Nr 2 _ Lsą1l8Ą 1000 rzt' A{



MAZOWIECKA
oKBĘGoWA
lLIJĄ

INZYNIEHOW
BUDOWNICTWA

ąo
q
!
ą
ŃŃ-CUo;;oo
fr
:^.
ONE,
YoO-

6o

o@
!N:=N
* 'oN6n
6!r

<'ńF*ł_v@'5 Nm
'(/JŃ

9to
n NióńUru
r;N
@-:
oX.l*
N "'*--,ox
SEv
-i N o
BNPn xtsoćN
@,;N@:< -

s5oN,o X
;Ó@i*b
o N-o
@ęN@-@v-6
NÓ-No Ń-._-Ń c
o* -
SiiE
_jĘ
o:6

tlżY
aoa
-c E

óoo
}Ń)<
soil=
6'Ń

=Óśf;
OO
5ry
Nó 

'O6
Ó !.]@r]mń
'=o
ąo_
.92a
Ę
J

ó
.t

Warszawa, 20 kwietnia 201 0

Zaśw!adczenle

Pan WOJCIECH MAREK PUTON 
,

miejsce zamieszkania: i

UI. PADEREWSKIEGO 9114

26-600 RADOM

jest członkiem Mazowieckiej okręgowej lzby lnzynierów Budownictwa

o numerze ewiclencyjn ym: IVI AVBO/0367/A 5t"-
I

i posiada Wymagańe ubezpieczenie oc{ odpowiedzialno$ci cywilnej.

I

ltlinieisze zaświadęzenie jest Wazne I,I
i:

od dnia: 1 maja zolio r' c]o dnia: 31 października 2010 Ą

ieczysłarł, Grodzl<i



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- InwentaryzaĄa ścian zewnętrznych budynku,

- Dane techniczne producenta dźwigu,

- literatura fachowa i obowiązujące normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

opracowanie obejmuje za projektowa nie zewnętznej przyściennej windy

osobowej przeznaczonej d la ni epełnosprawnych przy budyn ku Pu bl icznego

gimnazjum w Goździe.

3. MATERIAŁY WYKoRZYSTANE W oPRACoWANIU'

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- częściowa dokumentacja techniczna budynku

- informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

- wyniki oględzin ścian zewnętznych budynku'

- wykonana dla potrzeb opracowania inwentaryzacia,

- przedmiotowe normy, instrukcje, wytyczne i podręczniki'

4. oPIs oGÓLNY BUDYNKU.

B u dyn ek jest o b i e ktem trzyko ndyg na cyj nym pod piwn i czo ny m' Zr ealizowa ny

został w technologii zelbetowej szkieletowej . Pozostałe elementy konstrukcyjne

wykonane zostały z następująrych materiałów:

- ściany zewnętrzne murowane: piwnic i parteru z cegły gr. 38 cm, piętra z betonu

komórkowego gr.24'
- Stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych'

- Stropodach z prefabrykowanych płyt kanałowych i płyt korytkowych na ściankach

murowanych azurowych pokffi papą termozgzewalną i ocieplony styropianem

Budynek pzekazany został do uzytkowania w latach 7o-tych.

5. oPIs sTANu ISTNIEJĄCEGo

ogólny stan techn iczny podstawowych elementów konstrukcyjnych jest dobry'

Nie stwierdzono zadnych objawów, które świadczyłyby o nieprawidłowej ich pracy

lub nadmiernym wytęzeniu materiału z którego zostały wykonane, za wyjątkiem

występujących pękniić na części ścianek kolankowych stropodachów oraz

uszkodzonych na skutek działania czynników atmosferycznych zelbetowych daszków

nad wejściarni, loggii j balkonóW oraz studzienek przy okienkach piwnicznych'



Na elewacjach budynków zaobserwowano obszary gdzie nastąpiło częściowe

odspojenie Ęnku od muru oraz farby od Ęnku. Uszkodzenia zostaną naprawione

podczas projektowa nej oddziel nie termomodern izacji budyn ku'

Budynek jest w stanie dobrym i nadaje się do montażu windy
przyściennej.

6.1. zAsTosoWANE MATERIAŁY.

Szyb windowy zostanie wykon any zalimniowo_stalowej samonośnej

konstrukcji szkieletow ej z przeszkleniem szybami zespolonymi z dwóch warstw szkła

bezpiecznego. Fundament płytowy i ściany podszybia wykonać jako konstrukcję

zelbetową wylewaną na budowie z beton B20. Pod płytą fundamentową wykonać

izilację wodochronnąz dwóch warstw papy na lepiku - na betonie podkładowym B10.

Sciany ZeWn. podszybia izolować dwukrotnie roztworem asfaltowym np.Abizol.

W wiatrołapie zastosowano drzwi rozsuwane a utomatycznie dwuskrzydłowe.

Istniejąry chodnik i witrołap windy połączyć chodnikim z kostki betonowej

szer' 150 cm. Chodnik wykońcn1ć obrzeżem betonowym 20x6 cm.

W celu zasilania windy nalezy isniejącą w budynku instalację rozbudować o

kabel miedziany o pzekroju nie mniejszym niz 5z10mm2i 3xŻ,5 mm/ od rozdzzielni

w piwnicy budynku do skrzynki rozdzielczej dźwigu. Kable prowadzić natynkowo w

korytku pod sufitem Piwnic.

Wykonanie windy nie wymaga wykonania planu BIOZ'

opracował:

śęĘ&u p'cLŁ_

':1'.'l] ]|.r. ',a.---, ł-'_ 
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Parametry techniczne
Typ dźwigu:
Ilość przyst.
Wysokość podn.:

Kabina TML:

Min, wYm.

szybu: Drzwi
kab': Ilość drzwi
szyb.: Prędkość:
Siłownik:
Agregat:
Sterowanie:
Inne

Maszynownia:
Płyn
hydraulicznY
Wąż

przyjęte do projektowania dzwigu
Green Lift Fluitronic' MRL - MC 630 kg PRZELOT 90o

4

10,0 m
1100x1400x2170mm-panelebezU1305MP,struktura

tan. Jtij kolor szaiy, poręr, o30 nierdz.,.panel sterowania na całej
ńysot<ości z blachy'nierdz. lustro Il2,podłoga: guma czarna'

podszyb. 1L00 mm, nadszyb' 3400 mm, szer' X 9łęb' 1710 x 1750

mm 2 szt. 900 x 2000 mm - 2AT Victory - Polimod 85

4 szt.900 x 2000 mm - 2AT Victory - Polimod 85

O,4O - 0,50 - 0.62 m/s

1008 niedzielonY
GL - 11,0 k W (v = 0,62 m/s) - Soft-StoP

SEA -Setronik
- zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia z otw' drzwi

- zbiorczość dół
- pietrowskazywacz na przystanku podstawowym

- strzałki na przystankach

- okablowanie w szybie, system komunikacji

maszynownia PrefabrYkowana tYP D

140 litrów
5m
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