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

STRONA 1 
 

S T R O N A  T Y T U Ł O W A  
P R O J E K T U  T E C H N I C Z N E G O  

 
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 

Zespół 
Autorski 

Specjalność i numer uprawnień 
budowlanych 

Data 
opracowania 

Podpis 
 

ARCHITEKTURA  

Projektant: 
mgr inż. arch. Kamil Wójcik 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej 

nr: 02/OPOKK/2015 

04.08.2021   

Projektant sprawdzający: 
mgr inż. arch.  
Krzysztof Denisiewicz 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej 

nr: 39/98/Op 
 

04.08.2021   

KONSTRUKCJA  

Projektant: 
mgr inż. Jerzy Wójcik 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyno-

budowlanej 
nr: 278/92/OP 

04.08.2021 

 

 

Projektant sprawdzający: 
mgr inż. Dawid Wójcik 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyno-

budowlanej 
nr: OPL/1745/PWBKb/19 

04.08.2021 

 

 



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

STRONA 2 
 

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ 

Zespół 
Autorski 

Specjalność i numer uprawnień 
budowlanych 

Data 
opracowania 

Podpis 
 

INSTALACJE SANITARNE  

Projektant: 
mgr inż. Mateusz Pietrukaniec 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, went., gaz., wod. i kan. 

nr: OPL/0911/POOS/13 

04.08.2021 

 

 

Projektant sprawdzający: 
mgr inż. Rafał Kuchta 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, went., gaz., wod. i kan. 

nr: OPL/1905/PBS/21 

04.08.2021 

 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

Projektant: 
mgr inż. Tomasz Hudala 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
nr: OPL/0699/PWOE/11 

04.08.2021 

 

 

Projektant sprawdzający: 
mgr inż. Marek Dudek 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
nr: OPL/0631/PWOE/10 

04.08.2021 

 

 



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

STRONA 3 
 

SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO 

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU……………………………………………………………………………. 4 

Ia. CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI…….………... 15 

Ib. CZEŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI……..…. 90 

II. PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH…………………………………………………..……. 102 

III. PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH…………… ……………………..…………...…. 131 

 



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

STRONA 4 
 

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności 

mgr inż. arch. Kamil Wójcik 

 
mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz 

 



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

STRONA 5 
 

mgr inż. Jerzy Wójcik 

 
mgr inż. Dawid Wójcik 

 



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

STRONA 6 
 

 
mgr inż. Mateusz Pietrukaniec 

 



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

STRONA 7 
 

 
 

mgr inż. Rafał Kuchta 
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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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Ia. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

1.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

- przestrzenny układ ścianowy z trzpieniami oraz wieńcami usztywniającymi, 

- płyta żelbetowa zbrojona wielokierunkowo,  

-  belki jedno- i wieloprzęsłowe, 

1.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

Wykaz norm i literatury 

PN-EN 1990 Eurokod Eurokod: Podstawy projektowania 

PN-EN 1991 Eurokod 1: 
Oddziaływania na konstrukcje 

Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar 
objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach 

Część 1-3: Oddziaływania ogólne - 
Obciążenie śniegiem 

Część 1-4: Oddziaływania ogólne -
Oddziaływania wiatru 

PN-EN 1992 Eurokod 2: 
Projektowanie konstrukcji z betonu 

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków 

Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z 
uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1996 Eurokod 6: 
Projektowanie konstrukcji murowych 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 1997 Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne 

Część 1: Zasady ogólne 

- aktualne poprawki i załączniki krajowe, 
- literatura techniczna 

 

Obliczenia statyczne wykonano w programach: Autodesk Robot Structural Analysis Professional 
2020, Robot Extension Spreadsheet Calculator 2020,  SCIA Engineer 2020 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w oparciu o obowiązujące normy. 

Przyjęto: 

- obciążenie charakterystyczne śniegiem – II strefa – 0,90 kN/m2, 

- obciążenie charakterystyczne wiatrem – I strefa – 0,30 kN/m2, 

- obciążenie stałe dachu – 1,00 kN/m2, 

- obciążenie użytkowe dachu (podwieszenia, instalacje) – 0,6 kN/m2, 
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1.3. Podstawowe wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

W załączniku do opisu projektu technicznego (strony 35-78). 

 

1.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

obiektu 

1.4.1. Fundamenty 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie poprzez stopy i ławy fundamentowe oparte na 

podłożu gruntowym. Stopy fundamentowe główne mają wymiary w rzucie 180x180 cm, 

150x150 cm, 200x150 cm oraz 150x100 cm i wysokość 60 cm. Ławy fundamentowe główne 

mają szerokość 80 cm i wysokość 40 cm. Na etapie wykonywania fundamentów należy 

wyciągnąć bednarkę pod instalacje odgromową.  

Rzędna posadowienia: -1,15 względem poziomu 0,00 = 171,45 m n. p. m. 

Jeżeli w poziomie posadowienia wystąpią grunty nienośne to należy je wybrać, a powstałą 

pustkę wypełnić chudym betonem lub podsypką z niesortu łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm 

zagęszczoną do Is=0,98. 

W stopach i ławach fundamentowych osadzić pręty startowe pod słupy żelbetowe. 

Słupy usztywniające łączyć z murem na strzępia zazębiające tak, aby nie zmniejszyć wymiaru 

poprzecznego słupa. 

W jednym poziomie łączyć maksymalnie 50% prętów. Długość zakładu minimum 50 średnic. 

Materiały: 

- beton klasy C25/30, wodoszczelny W8, maksymalny stosunek w/c=0,60, minimalna 
zawartość cementu 280 kg/m3. 

- stal zbrojeniowa B500SP, 

- chudy beton C8/10, 

Nominalna grubość otuliny zbrojenia dla fundamentów: 5,0 cm. 

Klasę środowiska dla elementów żelbetowych i minimalną grubość otulenia prętów podano 
na rysunkach wykonawczych. 
 
 
1.4.2. Konstrukcja ścian  

Ściany budynku   

- 30 cm – pustaki ceramiczne Porotherm 30 P+W kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5  
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1.4.3. Konstrukcja żelbetowa 

Słupy 

- słupy żelbetowe zbrojone zgodnie z rys. konstrukcyjnymi – beton C25/30, stal B500SP 

Podciągi 

- podciągi żelbetowe zbrojone zgodnie z rys. konstrukcyjnymi – beton C25/30, stal B500SP 

Wieńce 

- wieńce żelbetowe zbrojone zgodnie z rys. konstrukcyjnymi – beton C25/30, stal B500SP 

   UWAGA: wieńce należy wylać w postaci zamkniętych pierścieni usztywniających 

Stropodach 

- 18 cm - płyta żelbetowa wielokierunkowo zbrojona zgodnie z rys. konstrukcyjnymi – beton 

C25/30, stal B500SP 

 

1.4.4. Nadproża  

Nadproża   

- prefabrykowane belki żelbetowe L-19  

 

1.5. Ekspertyza techniczna obiektu (w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy) 

Nie dotyczy. Brak przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy. 
 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego  

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej  kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych. Sposób posadowienia obiektu budowlanego – bezpośredni poprzez ławy i stopy 

fundamentowe. 

 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Nie wymagana. 
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4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych 

4.1. Posadzki i stropy 

Posadzka na gruncie – część socjalno-biurowa 

3 cm posadzka wg zestawienia pomieszczeń 

8 cm jastrych cementowy zbrojony zgrzewanymi siatkami posadzkowymi gr. 5 mm 

- 2 x folia PE układana na zakład 

15 cm styropian EPS 100 (λ=0.036 W/mK) 

- 
izolacja przeciwwilgociowa np.: papa asfaltowa klejona do podłoża 

bezrozpuszczalnikową masą bitumiczną 

12 cm chudy beton C12/15 

15 cm podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona do Id=0,9 

 
 

Posadzka na gruncie – część garażowa 

25 cm 

posadzka betonowa zbrojona C25/30 utwardzona powierzchniowo 

(wykończenie trudnościeralne), zbrojona siatkami śr. 12 mm co 10 cm górą i 

dołem 

- 2 x folia PE układana na zakład 

12 cm styropian EPS 200 (λ=0.036 W/mK) 

- izolacja przeciwwodna 

15 cm chudy beton C12/15 

20 cm podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona do Id=0,9 

 
 

Stropodach  

1,5 mm folia dachowa, antypoślizgowa, NRO, np. firmy PROTAN 

5+20 cm 
termoizolacja: płyty ze skalnej wełny mineralnej lub ze styropianu w układzie 

dwuwarstwowym 5+20 cm + warstwa spadkowa (λ=0.036 W/mK) 

- 2 x folia PE układana na zakład) 

- izolacja przeciwwilgociowa 

18 cm płyta żelbetowa monolityczna zbrojona wielokierunkowo 

- tynk cem.-wap. / sufit podwieszany 
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4.2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

Ściana zewnętrzna fundamentowa  

- 
folia kubełkowa do poziomu gruntu/nad gruntem 2x siatka na kleju + tynk 

żywiczny barwiony w masie 

20 cm 
termoizolacja: styropian wodoodporny frezowany, hydrofobowy o obniżonej 

chłonności wody, montowany na kleju lub wełna mineralna (λ=0.036 W/mK) 

- systemowa izolacja przeciwwilgociowa 

25 cm 
ściana fundamentowa z bloczków betonowych kl. 15 na zaprawie cementowo-

wapiennej M5 

- systemowa izolacja przeciwwilgociowa 

 

 

Ściana zewnętrzna 

- tynk silikonowo-silikatowy + 2x siatka na kleju 

20 cm termoizolacja: styropian fasadowy / wełna mineralna (λ=0.036 W/mK) 

30 cm pustaki ceramiczne Porotherm 30 P+W na zaprawie cementowo-wapiennej M5 

- tynk cementowo-wapienny + gładź gipsowa + wykończenie 

 

 

Ściana wewnętrzna - nośna 

- tynk cementowo-wapienny + gładź gipsowa + wykończenie 

30 cm pustaki ceramiczne Porotherm 30 P+W kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5 

- tynk cementowo-wapienny + gładź gipsowa + wykończenie 

 

 

Ściana wewnętrzna - działowa 

- tynk cementowo-wapienny + gładź gipsowa + wykończenie 

11,5 cm pustaki ceramiczne Porotherm 11,5 P+W kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5 

- tynk cementowo-wapienny + gładź gipsowa + wykończenie 

 

4.3. Pokrycie i izolacja dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Pokrycie dachu i izolacja 

1,6 mm folia dachowa, antypoślizgowa, NRO, np. firmy PROTAN 

5+20 cm 

- termoizolacja: płyty ze skalnej wełny mineralnej lub ze styropianu w układzie 

dwuwarstwowym 5+20 cm + warstwa spadkowa (λ=0.036 W/mK) 

- rozkrój klinów spadkowych z wełny mineralnej wg projektu wykonawczego 
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Dostawcy ocieplenia w oparcie o założenia projektowe przedstawione na rzucie 

dachu 

- 2x folia PE 

- system montażu do stropodachu żelbetowego 

- przekrycie dachu powinno spełniać warunek - NRO – Brooft1 oraz RE 30 w 

pasie 8 m od budynku istniejącego Urzędu Gminy 

 

Układ warstw na dachu powinien zapewnić Umax=0.15 W/m2K  

 

Obróbki blacharskie 

0,65 mm blacha stalowa ocynkowana powlekana lub tytanowo-cynkowa  

 

Rynny i rury spustowe 

- 

- odwodnienie dachu za pomocą systemu grawitacyjnego, rynny i spusty 

systemowe z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej 

- należy wykonać przelewy awaryjne 

- wpusty dachowe attykowe kątowe z koszem, podgrzewane z odprowadzeniem 

do rury spustowej kosza zlewowego 

 

4.4. System asekuracji, drabina na dach 

System asekuracji 

System asekuracji na dachu liniowy. Na dachu zamontować kotwy służące do montażu 

poziomych linek bezpieczeństwa wg wytycznych wybranego systemu w uzgodnieniu z 

Inwestorem. 

Drabina na dach 

Drabina wyłazowa systemowa na dach z blokadą wejścia wg wytycznych wybranego 

Dostawcy. Należy wykonać drabiny dachowe systemowe stalowe ocynkowane w miejscu 

wskazanym na rzucie dachu.  

 

4.5. Izolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – systemowa przeciwwilgociowa 

- izolacja pozioma posadzki – 2 x folia PE układana na zakład 

- izolacja pozioma ścian – 2x papa asfaltowa na lepiku 
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4.6. Stolarka okienna i drzwiowa, bramy i parapety 

Drzwi, okna i bramy 

- okna zewnętrzne / drzwi balkonowe o współczynniku U(max)=0.9 W/m2K 

- drzwi PVC , stalowe oraz aluminiowe zewnętrzne, ocieplone do Umax≤1.3 W/m2K, wykonane 

na zamówienie, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem. Typ drzwi zgodnie z 

zestawieniem stolarki. 

Stolarkę ostatecznie przed wykonaniem uzgodnić z Inwestorem. Przed wykonaniem drzwi i 

bram Dostawca powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeży otworów. 

Wysokość osadzenia wszystkich nadproży należy sprawdzić z typem i rodzajem drzwi i bram 

zgodnie z zaleceniami wybranego Producenta. 

4.7. Nawierzchnie utwardzone 

Chodnik 

6 cm kostka betonowa bezfazowa 

2 cm podsypka z miału kamiennego 0-4 mm 

8 cm podsypka z niesortu lub klińca 0-12,5 mm 

10 cm Warstwa odsączająca z piasku 

Obrzeże chodnikowe 

8x30 cm obrzeże chodnikowe betonowe 

5 cm podsypka cem.-piaskowa 

15 cm ława betonowa z oporem, beton C12/15 

10 cm pospółka 

 

Jezdnia 

10 cm kostka betonowa bezfazowa podwójne T szara 

3 cm wyrównanie 0-12,5 mm 

18 cm warstwa górna kruszywo bazaltowe-tłuczeń 0-63,5 mm  

20 cm warstwa dolna kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  

15 cm stabilizowana cementem pospółka 

20 cm warstwa mrozoodpornego piasku 

Krawężnik drogowy betonowy 

15x30cm Krawężnik drogowy betonowy 

5 cm podsypka cem.-piaskowa 

15 cm ława betonowa z oporem, beton C12/15 

10 cm pospółka 
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4.8. Inne 

Wycieraczki 

Wycieraczka (0,9 x 1,2 m) kratowa ocynkowana ogniowo prasowana przed wejściem do 

budynku wg rys. arch. 

- płaskownik nośny: płaskownik ocynkowany, umieszczony równolegle do kierunku 

   przejścia, o wysokości 20 – 50 mm oraz grubości 3 mm 

- pręty wiążące: pręt płaski ocynkowany, o wysokości 10 mm i gr. 3 mm, antypoślizgowy 

   z wycięciami (tzw. serratowany) wprasowany w wycięcia płaskownika nośnego 

- wymiary oczka: standardowo 11 mm 

- odległość między płaskownikami nośnymi: 33 mm 

- sposób montażu: luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuście (otwór wpustowy 

   powinien być ograniczony ramą z kątownika aluminiowego lub stalowego), kątownik 

   ramy zakotwiony w podłożu 

- wskazówki montażowe: miejsce osadzenia wycieraczki zewnętrznej powinno być  

   powinno być poziome i równe. 

 

Wykończenia wewnętrzne przed wykonaniem uzgodnić z Inwestorem co do rodzaju faktury i 

koloru. 

 
4.9. Wykończenia 

Ściany 

- tynk cem.-wap. kat. III + gładź gipsowa + malowanie farba lateksowa biała – mat, 

- tynk zatarty na gładko + malowanie farba lateksowa biała –mat, 

- płytka ceramiczna do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

 

Wykaz wykończeń dla poszczególnych pomieszczeń zestawiono na rys. A-1 

Posadzki 

- płytka gresowa 0,6x0,6 gr. 8-9 mm – kl. pos. R9, kl. ść. 4, cokolik gresowy dedykowany, 

- płytka gres techniczny 0,3x0,3 – kl. pos. R9, kl. ść. 4, cokolik gresowy dedykowany 

- płytka gresowa 0,3x0,3 – kl. pos. R10, kl. ść. 4, cokolik gresowy dedykowany 

- posadzka przemysłowa zbrojona trudnościeralna min. A9 impregnowana powierzchniowo 

kl. pos. R9, cokolik gresowy 

 

Wykaz wykończeń dla poszczególnych pomieszczeń zestawiono na rys. A-1 
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5. Podstawowe parametry technologiczne (w przypadku zamierzenia budowlanego 

dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego) 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa Gminnego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Komprachcicach, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. 

Zakres prac do wykonania w ramach projektu: 
 
Roboty ziemne i izolacyjne: 

- wykopy związane pracami fundamentowymi oraz wykonaniem izolacji ścian fundamentowych 

- wykonanie i zagęszczenie podsypek piaskowo-żwirowych 

- izolacja pionową przeciwwilgociową ścian fundamentowych 

- izolacja posadzki 

- izolacja pozioma ścian 

 

Roboty murowe i betonowe: 

- wykonanie fundamentów (ław i stóp fundamentowych), 

- wykonanie chudych betonów, wylewek, posadzek, 

- murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych, 

- murowanie ścian nośnych z pustaków ceramicznych, 

- wykonanie elementów żelbetowych – słupy, podciągi, wieńce, stropodachy 

- murowanie kominów 

- murowanie ścian działowych z pustaków ceramicznych 

- montaż nadproży prefabrykowanych żelbetowych 

 
Roboty związane z ociepleniem ścian budynku: 

- ocieplenie  budynku wykonać styropianem fasadowym / wełną mineralną 20 cm (λ=0,036 

W/mk), 

- ocieplenie ścian fundamentowych styropianem wodoodpornym frezowanym (hydrofobowym 

o obniżonej chłonności wody, montowanym na kleju) / wełną mineralną 20 cm (λ=0.033 

W/mK) 

- wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem silikonowo-silikatowym, w strefie cokołowej 

tynkiem żywicznym + 2x siatka na kleju. 

 

Roboty związane z ociepleniem dachu: 

- wykonanie ocieplenia ze skalnej wełny mineralnej lub styropianu 20+5 cm wraz z pokryciem 

dachu membraną dachową gr. 1.6 mm, 

- montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej lub 

tytanowo-cynkowej – rozwiązanie systemowe, 

- montaż akcesoriów dachowych, 

- wykonanie instalacji odgromowej, 

- montaż drabiny na dach i systemu asekuracji, 

 

Roboty związane z stolarką drzwiową i okienną: 
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- montaż stolarki okiennej o U< 0,9 W/m2K wg zestawienia stolarki oraz rys. arch. 

- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej o U< 1.3 W/m2K wg zestawienia stolarki 

- montaż i osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej wraz z 

zakończeniami oraz wewnętrznych z PCV, 

 
Roboty wykończeniowe: 

- wykonanie tynków wewnętrznych, 

- wykonanie gładzi wewnętrznych, 

- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, 

- malowanie, 

- układanie płytek gresowych, 

 

Roboty instalacyjne (wg projektów branżowych): 

- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, 

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 

- odprowadzenie wód deszczowych wraz z separacją substancji ropopochodnych z osadnikiem i 

wybieralnym zbiornikiem, 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 

- wykonanie instalacji gazowej oraz kotłowni, 

- wykonanie instalacji wentylacji, 

- wykonanie układu odsysania spalin ze stanowisk garażowych 

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, oświetlenia, instalacji siłowej, zasilania 

wentylancji, okablowania strukturalnego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

- wykonanie instalacji piorunochronnej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej 

 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu: 

- wykonanie chodnika z kostki betonowej, 

- wykonanie jezdzni przed budynkiem, 

- wykonanie opaski żwirowej wzdłuż budynku 

- zagospodarowanie terenów zielonych 

 
Inne: 

-  montaż i rozbiórka rusztowań, wywóz gruzu – uporządkowanie terenu, 

 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązaujące do warunku terenu, 

występujące wzłuż trasy obiektu budowlanego (w przypadku zamierzenia budowlanego 

dotyczącego obiektu budowlanego liniowego) 

Nie dotyczy. 
 
7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Zgodnie z projektami technicznymi branży sanitarnej oraz elektrycznej. 
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8. Sposób pozwiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami 

zewnętrznymi 

Zgodnie z projektami technicznymi branży sanitarnej. 
 
9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

Zgodnie z projektami technicznymi branży sanitarnej oraz elektrycznej. 
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10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

10.1 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 

  

10.2. 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 

10.3. 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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10.4.  Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego 

1 . Budynek garażowy - Q<500 MJ/ m2 

2 . ZL III – brak obciążenia 

10.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Nie wyznacza się pomieszczenia zagrożenia wybuchem. 

10.6. 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.  

10.7. 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 

 

10.8. 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.  

10.9. 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. 

10.10. 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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10.11. 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. 

10.12. 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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10.13. 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. 

10.14 Wymagania dodatkowe: 

- należy wykonać instalację odgromową, 

- należy wykonać oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych, 
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11. Charakterystyka energetyczna 
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12. Uwagi 

Projekt należy rozpatrywać łącznie – część opisową i rysunkową. 

Całość wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami BHP pod 

nadzorem osoby uprawnionej. 

 

 


