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2. Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby 
samorządu zawodowego 

mgr inż. arch. Kamil Wójcik 

 
mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz 
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mgr inż. Marek Dudek 
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3. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

2021-08-04 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Oświadczamy, że projekt budowlany: 

Nazwa i adres inwestycji: 

Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach 

działki nr 1144/1, 1145 z k.m. 6 obręb: 0024 Komprachcice, jedn. ew: 160904_2 Komprachcice, 
ul. Kolejowa 

Imię i nazwisko Inwestora oraz jego adres:  Pracownia projektowa: 

Gmina Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

46-070 Komprachcice 

 

 

JW Projekt Jerzy Wójcik 
47-300 Krapkowice 
ul. Sienkiewicza 3/1 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Architektura, Projektant:  Architektura, Projektant sprawdzający: 
mgr inż. arch. Kamil Wójcik mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz 

Konstrukcja, Projektant:  Konstrukcja, Projektant sprawdzający: 
mgr inż. Jerzy Wójcik  mgr inż. Dawid Wójcik 

Instalacje sanitarne, Projektant:  Instalacje sanitarne, Projektant sprawdzający: 
mgr inż. Mateusz Pietrukaniec  mgr inż. Rafał Kuchta 

Instalacje elektryczne, Projektant:  Instalacje elektryczne, Projektant sprawdzający: 

mgr inż. Tomasz Hudala  mgr inż. Marek Dudek 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Komprachcicach, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. 

Kategoria obiektu budowlanego: 

- XII – budynki administracji publicznej 
 
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Przedmiotowy budynek to niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek przekryty dachem 
płaskim. W budynku zlokalizowano część garażową z trzema stanowiskami wraz z zapleczem. 
W obiekcie zaprojektowano również część socjalno-biurową, w której skład wchodzą m. in. 
biuro OSP, świetlica z kantyną, szatnie z umywalniami, toalety, pomieszczenie gospodarcze 
oraz wydzielona kotłownia z dostępem zewnętrznym. 

Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane 

Bezpieczeństwa konstrukcji 
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne 
obiektów spełniają warunki stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych użytkowania. 

Bezpieczeństwa pożarowego 

Przeprowadzono klasyfikację pożarową obiektów 
i w zależności od wymagań zastosowano 
materiały i konstrukcję o odpowiednich 
odpornościach ogniowych. Zaopatrzenie w wodę 
do zewnętrznego i wewnętrznego gaszenia 
pożaru oraz drogi pożarowe zgodnie z 
wymaganiami. Pozostałe dane → patrz pkt 13 

Bezpieczeństwa użytkowania 

Elementy budynków oraz ich wyposażenie 
zostały zaprojektowane w sposób niestwarzający 
niemożliwego do zaakceptowania ryzyka 
wypadków w trakcie użytkowania. 

Odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

Materiały, wyroby i rozwiązania techniczne 
zastosowane w projekcie 
nie  stanowią  zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników oraz nie generują negatywnego 
wpływu na środowisko. Obiekty zostały 
zabezpieczone przed wilgocią oraz negatywnym 
wpływem czynników atmosferycznych. W 
projekcie zaprojektowane rozwiązania 
instalacyjne spełniające wymagania BHP, 
higieniczne i zdrowotne. 

Ochrony przed hałasem i drganiami 
 

Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne 
użytkowanie budynku oraz pracę w jego obrębie 
nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań. 

Odpowiedniej charakterystyki energetycznej 
budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii 

Przegrody zewnętrzne budynków spełniają 
wymagania dotyczące izolacyjności termicznej.  
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3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Projektowany budynek to niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny obiekt o konstrukcji 

tradycyjnej. Dach, o konstrukcji żelbetowej, przekryty folią. Ściany ocieplone wełną mineralną 
oraz styropianem. 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Charakterystyczne parametry techniczne 
Kubatura 2379,73 m3 
Powierzchnia użytkowa 431,79 m2 
Wysokość 5,80 m 
Długość x szerokość (lub średnica) 30,82 m x 19.91 m 
Liczba kondygnacji 1 
Inne brak 

 
Zestawienie powierzchni pomieszczeń zamieszczono na rysunku architektonicznym  A-1. 

 
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Obiekt zakwalifkowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowych. 

Budynek jest posadowiony bezpośrednio poprzez żelbetowe ławy oraz stopy fundamentowe. 
Poziom  posadowienia fundamentów dla ław i stóp (-1,15 m) poniżej poziomu +/- 0.00 budynku, 
zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentów.  

 
6. Liczba lokali mieszkalnych i usługowych 

W budynku znajdują się dwa lokale usługowe – garażowy z zapleczem oraz socjalno-biurowy. 
Brak lokali mieszkalnych. 

 

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (w przypadku 
zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego) 

Brak lokali mieszkalnych. 
 
 
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne 

Przed budynkiem wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do 
budynku nie posiada progu. Szerokości korytarzy i drzwi zostały przystosowane do poruszania 
się osób na wózkach. W pomieszczeniu 1.8 wydzielono toaletę przystowaną dla osób 

niepełnosprawnych, dostępną z komunikacji ogólnej. 
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiektu 
sąsiednie 

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz 
wód opadowych 

Budynek  zaopatrywany będzie w wodę z istniejącego wodociągu. Pobór wody będzie się 
odbywał na zasadach określonych w zawartej umowie. Ilość pobranej wody odczytywana 

będzie z projektowanego wodomierza. Pobór wody: 3,0 m3 / dobę. Ogólnie woda zużywana jest 
do celów:  

- socjalno-bytowych. 

Zapotrzebowanie na wszystkie media realizowane będą na podstawie zawartych umów 
i zapewnień dostawy energii, wody czy odbioru ścieków zawartych z odpowiednimi 
dostawcami i odbiorcami. 

Planowana gospodarka ściekowa na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zagrażać 
środowisku, pod warunkiem prawidłowej eksploatacji urządzeń służących ich oczyszczaniu i 

odprowadzaniu oraz warunków określonych przez eksploatatora zewnętrznych urządzeń 
kanalizacyjnych, który odbierać będzie ścieki socjalno-bytowe z terenu obiektu.   

Ścieki socjalne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 

Projektowany obiekt nie będzie generował ścieków technologicznych.  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w teren Inwestora. 
Odprowadzenie substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych w garażu oraz placu 
przed garażem do projektowanego separatora ze zbiornikiem wybieralnym. 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w tym 
zakresie poza granicami własności terenu. 

c) rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 
Odbiór odpadów stałych (zgodnie z zasadami segregacji) zgodnie z umową z odbiorcą 
odpadów.  

d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania 
Realizacja przedsięwzięcia w zakresie emitowanego hałasu przez pracujące urządzenia 

wentylacyjne nie będzie stanowiła istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi przebywających 
na terenie obiektu, przy zachowaniu wymogów i przepisów BHP. 

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glębę, 
wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja inwestycji nie wpłynie na pogorszenie walorów krajobrazowych. Planowane 

przedsięwzięcie wpłynie na zmianę krajobrazu i jest zgodna z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
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Planowane rozwiązania projektowe należy uznać za poprawne i służące minimalizacji 
oddziaływania obiektu na wszystkie komponenty środowiska.  Prognoza oddziaływania na 

środowisko projektowanej inwestycji wykazała, iż nie będzie ona wywierać istotnego 
negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska zarówno w fazie realizacji 
jak i późniejszej eksploatacji możliwe jest zapewnienie ograniczenia jego uciążliwości 
do poziomu gwarantującego dotrzymanie wymagań i norm określonych w przepisach z zakresu 
ochrony środowiska. 
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10. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna możliwości realizacji wysoce 
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej 

Regulacja pracy kotła odbywać się będzie za pośrednictwem firmowego programowalnego 
układu automatycznej regulacji. Regulacja temperatury odbywać się będzie za pomocą 

automatycznych głowic termostatycznych lub/i podobnych urządzeń. 
 
12. Informacje o zasadnicznych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: 

- centralnego ogrzewania wodną pompą systemu zamkniętego – źródło ciepła stanowi 

jednofunkcyjny kondensacyjnych kozioł gazowy o min. mocy 60 kW 
- wentylacji mechanicznej, 
- wodno-kanalizacyjna, 
- elektryczna, 

- kanalizacja deszczowa z podczyszczaniem w separatorze substancji ropopochodnych i 
odporowadzeniem ścieków opadowych i roztopowych do szczelnego wybieralnego zbiornika 
podziemnego 
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13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

13.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynków   

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynków 

Charakterystyczne parametry techniczne 

Kubatura  2379,73 m3 

Powierzchnia użytkowa 431,79 m2 

Wysokość 5,80 m 

Długość x szerokość (lub średnica) 30,82 m x 19.91 m 

Liczba kondygnacji 1 

Inne brak 

Lp. 
Podział na strefy i ich 
obciążenie ogniowe 

Klasa odporności ogniowej 
oraz stopień wymagania dla 

elementów budynków, 
wymagania dotyczące 

wielkości stref pożarowych 

Kategoria zagrożenia ludzi, 
klasyfikacja wysokości 

1. 

Część socjalno-
biurowa 

Pom. 1.1 do 1.12 

239.64 m2 

klasa C do „D” z uwagi 
na budynek 

jednokondygnacyjny 
Dopuszczalna wielkość strefy 

10 000 m2 

Budynek jednokondygnacyjny 
– niski 
ZL III 

2. 

Część garażowa 
Pom. 1.13-1.15 

Q<500 MJ/ m2 

192.15 m2 

klasa E 
Budynek 

jednokondygnacyjny < 1 000 
m2 

Dopuszczalna wielkość strefy 
20 000 m2 

Budynek jednokondygnacyjny 
- niski 

PM Q<500 MJ/ m2 

  

13.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz 
w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych  

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę budynku Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Budynek składa się z dwóch części:  

1. Garażu trzystanowiskowego z zapleczem 
2. Części socjalno-biurowej 

13.3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 
zewnątrz pomieszczeń 

Przewidywana ilość osób w części garażowej do 10 osób.  

Przewidywana ilość osób w części socjalno-biurowej 24 osób (maksymalnie do 50 osób) 
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13.4.  Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego 

1 . Budynek garażowy - Q<500 MJ/ m2 

2 . ZL III – brak obciążenia 

13.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Nie wyznacza się pomieszczenia zagrożenia wybuchem. 

13.6. Informacja o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Poszczególne części budynków będą spełniać poniższe wymagania w zakresie odporności 
ogniowej charakteryzowane przez następujące parametry: 

R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa 

Klasa 
odpornośc
i 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop 
Ściana 
zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekrycie 
dachu 

A R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60 RE 30 
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30 
C R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15 

D R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

E (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

Zaprojektowano  obiekt w klasie „E” uwzględniając warunek NRO dla wszystkich jego 
elementów dla części PM oraz w klasie „D” dla części ZL III. 

Przekrycie dachu powinno spełniać warunek - NRO – Brooft1 oraz RE 30 w pasie 8 m od 

budynku istniejącego Urzędu Gminy. Ściany oddzielenia p.-poż. należy ocieplić wełną 
mineralną.  

13.7. Informacja o podziale na strefy pożarowe 

Wyznacza się następujące strefy pożarowe: 

1. Część socjalno-biurowa – ZL III ( w strefie wydziela się pom. Kotłowni) 
2. Część garażowa trzystanowiskowa  Q<500 MJ/ m2 

 

13.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od 
obiektów sąsiadujących 

Budynek zlokalizowany jest w odległości 3m od ewidencyjnej działki 1148/11 i 4m od  

ewidencyjnej działki 1144/2 przy wymaganiach 7,5m jak dla budynku PM o obciążeniu do 1000 
MJ/m2 – projektuje się ścianę oddzielenia p.-poż. od strony działek 1148/11 oraz 1144/2. 
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Budynek jest dobudowany do istniejącego budynku Urzędu Gminy będącego odrębną strefą 
pożarową  ściana od strony budynku projektowana jako ściana oddzielenia p.-poż.  

13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi 

Strefa pożarowa PM będzie posiadała dwa wyjścia ewakuacyjne. Szerokość drzwi wynosić 
będzie 1,0 m oraz 1,2 m, a ich wysokość nie będzie mniejsza niż 2,0 m.  

Ewakuacja do wyjścia na zewnątrz zapewniona będzie przejściem ewakuacyjnym o długości 

maks. 29,35 m. Długość przejścia w garażu zamkniętym od stanowiska postojowego do wyjścia 
ewakuacyjnego nie może przekraczać 40 m w garażu zamkniętym.   

Strefa pożarowa ZL III będzie posiadała dwa wyjścia ewakuacyjne zapewniając 2 kierunki 
ewakuacji. Szerokość drzwi wynosić będzie 1,2 m, a ich wysokość nie będzie mniejsza niż 2,0 m.  

Długość dojścia będzie wynosiła maks. 11,85 m. Długość przejścia w pomieszczeniach będzie 
wynosiła maks. 13,67 m. 

13.10. Informacja  o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 
i piorunochronnej 

Budynek posiadać będzie wentylację mechaniczną i grawitacyjną, ogrzewanie gazowe. 
Budynek wyposażony zostanie w instalację odgromową.  

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, należy stosować w 

strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefę zagrożenia 
wybuchem. 

Budynek wyposażony zostanie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.      

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie umieszczony przy drzwiach wyjściowych z 
budynku. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie oznakowany znakiem zgodnym z PN. 
Oznakowania ewakuacyjne powinny być rozmieszczone zgodnie z normą PN/N-01256/05, 
dotyczącą sposobów oznakowania dróg ewakuacyjnych. Uwzględnione powinny być 

oznakowania wyjść na zewnątrz budynku. Do oznakowania należy używać znaki 
fotoluminescencyjne, zgodne z Polskimi Normami lub podświetlane znaki ewakuacyjne. 
Oznakowanie powinno być zgodne z PN/N-01256/01-02 lub najnowszą normą PN-EN ISO 
7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych powinny być stosowane ewakuacyjne znaki 
kierunkowe.  

Projektowany budynek, zostanie wyposażony w znaki fotoluminescencyjne ewakuacyjne oraz 

znaki informacji przeciwpożarowej. Znaki zostaną rozmieszczone zgodnie z normą PN/N-
01256/05, dotyczącą sposobów oznakowania dróg ewakuacyjnych.  
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13.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 
wynikających  z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych 

Urządzenia oddymiające 

Oddymianie nie wymagane. 

System sygnalizacji pożarowej 

Nie wymagane. 

Urządzenia p.poż. :  

Hydranty wewnętrzne nie wymagane.    

Stałe urządzenia gaśnicze 

Nie wymagane.  

Zaopatrzenie wodne do wewnętrznego gaszenia pożaru 

Budynek o gęstości obciążenia ogniowego do  500 MJ/m2, oraz ZL III niski do 1000 m2 zgodnie 

z § 19 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), nie wymaga wyposażenia w instalację wodociągową 
przeciwpożarową. 

13.12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice 

Budynek wyposażyć należy w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice z środkiem gaśniczym w 
ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku.  

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

-  do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Lokalizacja gaśnic powinna być oznakowana znakami zgodnymi z PN.  
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13.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo -gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 
zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do 
tych działań 

Drogi pożarowe 

Do budynku o gęstości obciążenia ogniowego do  500 MJ/m2 i powierzchni mniejszej od 20000 
m2 oraz ZL III niski do 1000 m2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), dojazd pożarowy nie jest wymagany. Dojazd 
będzie ponadnormatywnie zapewniony wzdłuż dłuższego boku budynki z drogi wojewódzkiej 
ul. Kolejowej. 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana wydajność wodociągu, do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 
pożaru, dla budynku o powierzchni strefy pożarowej 192,15 m2 i gęstości obciążenia 
ogniowego do 500 MJ/m2, oraz ZL III o kubaturze brutto do 5000 m3 i powierzchni mniejszej 
niż 1000 m2 wynosi 10 dm3/s 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożarów, zapewniona będzie z  istniejącego hydrantu DN 80 
położonego w odległości ok. 56 m od budynku w ulicy Ks. Prałata Bolesława Bilińskiego przy 
wjeździe na parking Urzędu Gminy. 

13.14 Wymagania dodatkowe: 

- należy wykonać instalację odgromową, 

- należy wykonać oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych, 

 

14. Uwagi 

Projekt należy rozpatrywać łącznie – część opisową i rysunkową. 

Całość wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami BHP pod 
nadzorem osoby uprawnionej.  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

S P I S  R Y S U N K Ó W  

 
Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora oraz 
jego adres 

Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

 
PROJEKTY 
NADZÓR 

I EKSPERTYZY 
W 

BUDOWNICTWIE 
 

Jerzy Wójcik 
ul. Sienkiewicza 3/1 
47-300 Krapkowice 

Tel. 77 4 661 443 

Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Komprachcicach 

Adres i kategoria obiektu budowlanego 46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 
Kategoria obiektu budowlanego: 
XII – budynki administracji publicznej 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: (160904_2) Komprachcice 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0024 Komprachcice 

Numery działek ewidencyjnych: 1144/1, 1145 z k. m. 6 

RYSUNEK NAZWA  

A-1 Rzut przyziemia 
 

A-2 Rzut dachu 
 

A-3 Przekroje 
 

A-4 Elewacje 
 

A-5 Zestawienie stolarki 
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1. A-1 – Rzut przyziemia 
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2. A-2 – Rzut dachu 
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3. A-3 – Przekroje 
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4. A-4 – Elewacje 
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5. A-5 – Zestawienie stolarki 
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