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PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 
1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa zakładu produkcyjno-magazynowego 

wraz z centrum badawczo-rozwojowym oraz zapleczem socjalno-
biurowym w Targowisku, na działce nr ewid. 550/26, obr. 0009, jedn. ewid. 
Kłaj – w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza w branŜy 
spoŜywczej w zakresie komponowania i produkcji przypraw spoŜywczych 
na skalę przemysłową. 

 
1.2. Istniejący stan zagospodarowania. 

Teren będący przedmiotem inwestycji stanowi działka nr ewid. 550/26, 
obr. 0009 j. ewid. Kłaj zlokalizowany w miejscowości Targowisko o 
powierzchni 1.1120 ha oraz o klasach gruntu : RIVa (0.8801 ha) i Bp 
(0.2319 ha). teren działki płaski (róŜnica poziomów ok. 0,80 m). 

       Działka  posiada  bezpośredni  dostęp  do drogi publicznej, jaką jest droga 
powiatowa nr 2009 K Targowisko – Węgrzce Wielkie, na działkach nr 
ewid. 611 i 550/21, obr. 0009. j. ewid. Kłaj.  
Teren działki jest ogrodzony z prowizoryczną bramą wjazdową, na 
prowizorycznym zjeździe z drogi publicznej. 
Na działce znajdują się fundamenty rozpoczętej i wstrzymanej budowy w 
2016 r. realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę nr 1323.2015 
znak BGN. 6740. SK. 1236. 2015 z dnia 16 listopada 2015 r. oraz część 
powierzchni działki jest pokryta (utwardzona) nawiezionym gruzem 
ceglanym. 
Na działce znajdują się obiekty :  

                           - w południowej części działki – nasłupowa stacja Trafo  
           - w południowo-zachodniej części działki - studnia wiercona (24 m) 
Obiekty powyŜsze stanowią własność inwestora Moniki Uss. 
Po stronie południowej działka nr ewid. 550/26 graniczy z działką nr ewid. 
550/30 stanowiącą rezerwę terenu pod budowę drogi gminnej, po której 
przebiega gminna kanalizacja sanitarna. 
 

1.3. Projektowane zmiany na działce. 
Zmiana uŜytkowania działki z terenu rolnego na budowlany  części działki 
nr ewid. 550/26, obr. 0009, j. ewid. Kłaj, poprzez zabudowę obiektem 
budowlanym zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-
biurowym wraz z infrastrukturą   techniczną i komunikacyjną. 

 
1.4. Projektowane zagospodarowanie działki. 

Uwarunkowania wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla obszarów „Targowisko –1” i „Targowisko – 2” oraz 
uzgodnień (opinii) ukształtowania terenu i działki a takŜe program uŜytkowy 
inwestora miały istotny wpływ na projekt zagospodarowania działki. 
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Zagospodarowanie działki nr ewid. 550/26, obr. 0009, j. ewid. Kłaj 
obejmuje usytuowanie obiektu budowlanego wraz infrastrukturą 
techniczną i komunikacyjną  w zakresie budowy :  
- budynku produkcyjno-magazynowego z cz. socjalno-biurową, 
- drogi wewnętrznej, 
- placu manewrowego, stanowiska czerpania wody, placu na kontener, 
- parkingu samochodów osobowych pracowników, 
- parkingu samochodów osobowych gości, w tym dla niepełnosprawnych 
- podziemnego zbiornika retencyjnego wraz ze zbiornikiem p.poŜ. 
- kanalizacji deszczowej z separatorem do zbiornika retencyjnego 
- kanalizacji sanitarnej do S1, 
- przyłącza wodociągowego z sieci wodociągu gminnego (projektowany) 
- przyłącza energetycznego ze stacji Trafo (własność inwestora), 
- przyłącza gazowego z szafki gazowej w ogrodzeniu (po przebudowie), 
- oświetlenia terenu działki, 
- zieleni wysokiej i niskiej,   
Usytuowanie obiektu kubaturowego ograniczają wyznaczone w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieprzekraczalne 
linie zabudowy od  istniejącej drogi powiatowej i planowanej drogi gminnej 
oraz uwarunkowania wynikające z wstrzymanej budowy na działce 
(istniejące fundamenty). 

        Projektowany poziom posadzki budynku ± 0,000 = 223,60 mnpm. 
Zaprojektowane zagospodarowanie działki umoŜliwia wykorzystanie  
zjazdu, drogi wewnętrznej i placu manewrowego na ew. potrzeby drogi 
poŜarowej z dostępem do stanowiska czerpania wody do zewnętrznego 
gaszenia poŜaru. 

 
1.5. Geologia. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B06050 „Geotechnika. 
Roboty ziemne.” 
-  Wykopy naleŜy wykonywać w okresie suchym, nie wolno doprowadzić 
do nawodnienia gruntów spoistych. Dno wykopu powinno być 
zabezpieczone przed działaniem opadów atmosferycznych jak i ew. 
sączeń. Zalegające w podłoŜu pyły mogą pod wpływem wody upłynnić się. 
- Do głębokości rozpoznania tj. 7,0 m. w listopadzie 2016 r. nie 
stwierdzono obecności wód podziemnych. Na podstawie otworu 
badawczego studni wierconej stwierdzono, Ŝe zwierciadło wody ma 
charakter ustabilizowany i występuje na głębokości 11,0 m. ppt. 
Głębokość istniejącej w/wym. studni wynosi 24,0 m o średnicy rury PCV 
160. Z wstępnego rozpoznania moŜna spodziewać się wydajności poboru 
wody na poziomie ok. 10 m3/h, przy zakładanej wielkości średniego 
dobowego poboru wody Q = 0,84 m3/dobę 
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. na działce występują 
proste  warunki gruntowe  oraz przyjęto I kategori ę geotechniczn ą. 
-  Lokalizacja inwestycji znajduje się poza strefą terenów naraŜonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
-  Lokalizacja inwestycji znajduje się poza strefą terenów zagroŜonych 
ruchami osuwiskowymi. 
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-   Lokalizacja inwestycji znajduje się poza strefą terenów naraŜonych na  
szkody górnicze. 
-   Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopu odbędzie się na terenie 
działki nr ew. 550/26, obr. 0009, j. ew. Kłaj. 

 
1.6. Ochrona środowiska i przyrody.  

- Działka znajduje się poza obszarem chronionym zbiornika wód 
podziemnych ONO, natomiast znajduje się w strefie ochrony wód 
podziemnych OWO – projektowane jest odprowadzenie ścieków 
sanitarnych do gminnej kanalizacji a ścieki opadowe (deszczowe) przed 
odprowadzeniem z terenów utwardzonych (parkingi i plac manewrowy) 
będą oczyszczone w separatorach i gromadzone w zbiorniku retencyjnym. 
- Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i niema 
bezpośredniego wpływu na te obszary, gdyŜ są zlokalizowane w 
znacznych odległościach : 

        Puszcza Niepołomicka PLB 120002  -   2,1 km 
                Torfowisko Wielkie Błota PLH 120080  -   3,1 km 
       Koło Grobli                      PLH 120008  - 10,8 km 
       Lipówka   PLH 120010  - 12,6 km 
-   Zieleń wysoka na terenie działki 550/26 - nie występuje. 
-  Ścieki sanitarne – obiekt nie będzie generował ścieków przemysłowych 
tylko ścieki sanitarne odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej. 
- Gospodarka odpadami – w obiekcie  nie będą wytwarzane odpady 
zaliczane do grupy odpadów niebezpiecznych. Zaprojektowano 
utwardzony plac, dla ustawienia na nim kontenerów, z zamykanymi 
otworami wrzutowymi, słuŜących do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych z uwzględnieniem moŜliwości ich segregacji – odpady usuwane 
będą z terenu działki w drodze indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem 
trudniącym się ich wywozem, zgodnie z ustawą o odpadach. 
-  Brak oddziaływania obiektu projektowanej inwestycji na działkach nr 
ewid. 550/26, 550/21, oraz na działki   sąsiednie   nr  ewid.  550/23  i  
550/27, obr. 0009, j. ewid. Kłaj. w Targowisku.  
-  Zbiornik retencyjny – przyjęto, Ŝe wody opadowe odprowadzane będą  z 
terenu inwestycji na działce nr ewid. 550/26. do systemu kanalizacyjnego 
odwodnienia tj. z terenu drogi, placu manewrowego i parkingów kratkami 
zlokalizowanymi jak w projekcie drogowym, poprzez separatory oraz wody 
opadowe / deszczowe z dachów rurami spustowymi do kanalizacji 
opadowej i zbiornika retencyjnego.  
Przyjęto prefabrykowany zbiornik retencyjny/p.poŜarowy np. firmy ”mall”, o 
pojemności 200 m3 w tym zbiornik p.poŜ. o pojemności 100 m3. 
Obliczenie rezerwy retencjonowanej wody deszczowej : 

                                   N = (100,00 m3 : 90,72 m3) x 100% = 110 %  
Wobec stworzenia rezerwy, zapewniającej bezpieczeństwo i 
niezawodność retencji – zaprojektowano awaryjny przelew na teren 
własnej działki inwestora oraz króciec ssący dla wypompowania nadmiaru 
wody w zbiorniku dla stworzenia  ponownej rezerwy, np. przez OSP. 
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1.7. Bilans terenu. 
Powierzchnia działki nr ewid. 550/26 ..........................     11 120,00 m2 
Powierzchnia działki w obszarze 1.PU .......................     10 904,00 m2 
Powierzchnia zabudowy ..............................................             714,00 m2  
Powierzchnia utwardzona ...........................................       1 662,31 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna ...............................       8 349,42 m2 

 
1.8. Wskaźniki wykorzystania terenu : 

wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : 
                powierzchnia zabudowy                                    714,00 m2 
                powierzchnia działki               10 904,00 m2 

     wyliczenie     (714,00 x 100%) : 10 904,00    =    6,54% 
       wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dz. 
   powierzchnia biologicznie czynna                8 349,42 m2 
   powierzchnia działki               10 904,00 m2 
   wyliczenie (8 349,42 x 100%) : 10 904,00     =   76,57% 
  

UWAGA : przyłącz kanalizacji sanitarnej  z projektowanego budynku  do gminnej 
                 kanalizacji sanitarnej                                                                       oraz 

   przyłącz instalacji gazowej z sieci gazowej, wraz z przebudową złącza 
                      redukcyjno-pomiarowego             i 
   przyłącz wodociągowy z sieci wodociągowej gminnej 
   - do wykonania na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. 
 
Kraków, maj 2017 r.      
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PROJEKT 
A R C H I T E K T O N I C Z N Y 

 
1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Projektowany obiekt budowlany jest budynkiem produkcyjno -
magazynowym z częścią socjalno – biurową, w którym prowadzona 
będzie działalność gospodarcza skoncentrowana na przemyśle 
spoŜywczym, w zakresie produkcji mieszanek przypraw spoŜywczych. 

 
1.2. PROGRAM UśYTKOWY BUDYNKU 

Program uŜytkowy określony został przez Inwestora na etapie 
opracowania koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-
uŜytkowego a inwestor uczestniczył w ich opracowaniu. 
Projektowany budynek składa się z dwóch części :  

a. socjalno-biurowej 
       b. produkcyjno-magazynowej. 
a. cz. socjalno - biurowa : obejmuje pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 

laboratoryjne i biurowe wraz ze strefą wejścia i recepcji. 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne to :  
-  szatnie oddzielne dla męŜczyzn (produkcja i magazyn) oraz dla 
kobiet (laboratorium), zapewniające 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi 
na kaŜdego pracownika korzystającego z szatni, wyposaŜone będą w 
szafy podwójne dla kaŜdego pracownika korzystającego z szatni,  
- umywalnie dostępne bezpośrednio z szatni obejmujące wyposaŜenie: 
w umywalkę oraz natrysk a takŜe kabinę WC, 
- jadalnia przeznaczona do spoŜywania posiłków własnych (typ 1.), 
wyposaŜona w zlewozmywak z ociekaczem, lodówkę, czajnik i 
umywalkę oraz stół z krzesłami. Jadalnia posiadać będzie oświetlenie 
dzienne (1:8 podłogi). 
Pracownicy zatrudnieni w laboratorium swą odzieŜ przechowują w 
szatni kobiet jw. W laboratorium planuje się zlewozmywak i umywalkę 
oraz wyposaŜenie w dygestorium i stół wyspowy ze zlewozmywakiem. 
Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą 
przechowywać w nich swą odzieŜ oraz posiadają dostęp do aneksu 
kuchennego i własnego WC z przedsionkiem z umywalką. 
Pomieszczenia : laboratorium i biurowe posiadać będą oświetlenie 
dzienne (1:8 podłogi). 
Zaprojektowano WC dla osób niepełnosprawnych, poruszających się 
na wózku, dostępny bezpośrednio z korytarza tj. dla ew. osób 
zatrudnionych w pomieszczeniach biurowych oraz gości mogący 
obsługiwać salkę szkoleniową. 
Strefa wejścia i recepcji obejmuje równieŜ salkę szkoleniową.  

1/13 



 
 
 

b. cz. produkcyjno – magazynowa : obejmuje pomieszczenie produkcyjne 
oraz zespół pomieszczeń magazynowych. 
Pomieszczenie produkcyjne wyposaŜone będzie urządzenia 
produkcyjne : mieszalnik, przesiewacz, pomost, wagi, stół, zgrzewarkę,  
wykrywacz metalu oraz będzie posiadało umywalkę i zasyfonowane 
kratki ściekowe (mycie podłogi i ścian 1 x w tygodniu). 
Pomieszczenie produkcyjne posiadać będzie oświetlenie dzienne 
zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie tj. 1:8 powierzchni podłogi. 
Bezpośrednio z pomieszczenia produkcyjnego dostępne będzie 
pomieszczenie kierownika produkcji. 
Zespół pomieszczeń magazynowych obejmuje : magazyn surowców, 
magazyn opakowań, magazyn produktów gotowych wraz z kantorem 
magazyniera i dostępnym z korytarza własnym WC z przedsionkiem i 
umywalką. Magazyn surowców i magazyn wyrobów gotowych 
posiadają bezpośredni dostęp dla dostaw, z zewnątrz. Magazyn 
opakowań posiada pośredni, przez korytarz dostęp dla dostaw. 
Pomieszczenia magazynowe nie posiadają oświetlenia dziennego a 
kantor magazyniera posiada oświetlenie dzienne (1:8 podłogi). 
Pomiędzy pomieszczeniami magazynowymi a produkcją zamknięcia : 
drzwiami (magazyn opakowań) oraz kurtynami wstęgowymi (magazyn 
surowców i magazyn wyrobów gotowych). 
oraz 
Pomieszczenie kotłowni posiada bezpośredni dostęp z zewnątrz a 
kocioł co. będzie posiadał przewidywaną moc > 60 kW.  

  
1.3.   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UśYTKOWEJ 
     a.    cz. socjalno – biurowa : 
  hol/recepcja        36,20 m2 
  salka szkoleniowa       26,78 m2 
  korytarz + aneks kuchenny     14,68 m2 
  pokój biurowy       14,30 m2 
  pokój biurowy       14,23 m2 
  pokój biurowy       14,23 m2 
  przedsionek WC         1,65 m2 

WC           1,65 m2 
korytarz          8,18 m2 
pomieszczenie biura technicznego    24,11 m2 
WC niepełnosprawnych        4,45 m2 
pomieszczenie porządkowe       3,09 m2 
szatnia dla kobiet (2 szafki)       3,09 m2 

  umywalnia dla kobiet        3,77 m2 
  WC dla kobiet         1,13 m2 

szatnia dla męŜczyzn (5 szafek)       4,21 m2 
  umywalnia dla męŜczyzn        3,77 m2 
  WC dla męŜczyzn         1,13 m2 
  korytarz        14,10 m2 
  pomieszczenie laboratorium     25,85 m2 
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kuchenka z jadalnią pracowników    15,57 m2 

  r a z e m   pow. uŜytkowa .................................................. 236,17 m2 
 

    b.    cz. produkcyjno – magazynowa : 
  hala produkcyjna                110,03 m2 
  pomieszczenie kierownika produkcji       7,81 m2 
  pomieszczenie mycia narzędzi i porządkowe     5,58 m2 
  kotłownia          7,17 m2 
  magazyn wyrobów gotowych     82,80 m2 

           pomieszczenie techniczne (wodomierz, hydrofor, stacja uzdatniania)   5,07 m2 
korytarz                  14,14 m2 

 magazyn opakowań                25,83 m2 
 kantor magazyniera                   6,63 m2 
 przedsionek          1,98 m2 
 WC           1,98 m2 
 magazyn surowców       88,17 m2 
  r a z e m   pow. uŜytkowa  .................................................. 357,19 m2 

 
O g ó ł e m  pow. uŜytkowa obiektu ....................................  593,36 m2 

  
     1.4.    ARCHITEKTURA 
                Obiekt ten składać się będzie z dwóch brył tworzących zespoły :  

  - pomieszczeń produkcyjno-magazynowych: dług. 25,70 m, szer.16,20 m  
                  - pomieszczeń socjalno - biurowych : dług. - 22,15 m, szer. - 13,00 m. 

      Obiekt tworzy jednokondygnacyjny budynek o zróŜnicowanej wysokości. 
      Wysokość części produkcyjno - magazynowej do okapu wynosi 6,50 m. a  
      do kalenicy ok. 7,50 m (dach dwuspadowy). 
      Wysokość części socjalno-biurowej do attyki wynosi ok. 4,50 m (stropodach). 
      Pomieszczenia  produkcyjno- magazynowe posiadają bezpośredni dostęp 
      z  placu  manewrowego  do  strefy  magazynowej - magazynu  surowców, 
      magazynu opakowań i magazynu wyrobów gotowych oraz pomieszczenia 
      magazyniera.  Ze   strefą   magazynową   łączy   się   bezpośrednio   hala  
      produkcyjna, z której  jest wejście  do pomieszczenia kierownika produkcji 
      oraz  korytarza pomieszczeń socjalno - biurowych i laboratorium. 

                Pomieszczenia magazynowe nie będą posiadały oświetlenia dziennego ze 
                względów technologicznych.  

Pomieszczenie magazyniera będzie posiadało normatywne oświetlenie 
dzienne. 
Hala produkcyjna jako pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi, 
w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłuŜej niŜ 4 
godziny (ośmiogodzinny dzień pracy) posiadało będzie oświetlenie 
dzienne spełniające wymogi normowe 1:8 powierzchni czynnej okna, 
liczonej do powierzchni podłogi. 
Obudowa konstrukcji stalowej hali płytami warstwowymi z rdzeniem 
poliuretanowym grub. 12 cm, na zewnątrz w kolorze srebrnym (RAL 9006) 
i od wewnątrz w kolorze białym (RAL 9010).  
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Pomieszczenia socjalno - biurowe z centrum badawczo - innowacyjnym 
posiadają bezpośredni dostęp z terenu dwoma wejściami : dla 
pracowników produkcyjnych od strony północnej oraz dla pracowników 
biurowych i gości od strony wschodniej, w elewacji frontowej. 
Wejście dla pracowników od strony północnej, do korytarza z którego są 
wejścia do : - szatni męskiej z umywalnią 

    - jadalni 
    - laboratorium 
    - pomieszczenia produkcyjnego 
oraz korytarza (śluzy) z którego są wejścia do : 
    - szatni damskiej z umywalnią 
    - biura technicznego 
    - WC dla niepełnosprawnych 
    - pomieszczenia porządkowego 
    - holu 

                 Wejście dla pracowników biurowych i gości w elewacji frontowej do holu z 
                 recepcją. Nad wejściem zadaszenie z elementami podświetlonej reklamy.   
                 Z holu wejścia prowadzą :  

    - na wprost do salki szkoleniowej (ze świetlikiem),  
    - w prawo do korytarza i WC w tym dla niepełnosprawnych,  
    - w lewo do korytarza i pomieszczeń biurowych oraz WC i 
      kuchenki.  

Budynek  biurowo-socjalny – obudowa konstrukcji murowanej styropianem 
z tynkiem sylikonowym (np. firmy KABE) cienkowarstwowym na siatce, 
kolor pastelowy do decyzji, z wstawkami w pasach międzyokiennych oraz 
obudową daszku w konstrukcji stalowej nad wejściem głównym - z płyt 
kompozytowych (np. firmy Ponzio Bond) w kolorze srebrnym (RAL 9006). 
Wykończenie cokołów w obiekcie – do wysokości min. 30 cm polistyren 
ekstrudowany XPS z tynkiem (np. zestawu firmy SikaCor), w kolorze 
betonu z piaskiem kwarcowym.  
 

     1.5.     DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH : 
Budynek jednokondygnacyjny nie posiada barier architektonicznych.  
Wejście główne i dla pracowników do budynku, bezpośrednio z poziomu 
terenu, dostępne dla osób niepełnosprawnych (gości) poruszających się 
na wózkach. Ze względu na charakter pracy, Inwestor nie przewiduje 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
W budynku zaprojektowano węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych. 
     

1.6. KONSTRUKCJA  
Projekt konstrukcyjny stanowi integralną część projektu wykonawczego. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych     warunków    posadowienia     obiektów    budowlanych  
( Dz. U. RP. poz. 463 z 27 kwietnia 2012 r.)   na  działce występują  :  
proste  warunki gruntowe  oraz przyjęto I kategori ę geotechniczn ą. 
Do głębokości rozpoznania tj.7 m ppt. nie stwierdzono występowania wód. 
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W konstrukcyjnym projekcie budowlanym przyjęto normatywne obciąŜenia 
klimatyczne   -  III strefa obciąŜenia śniegiem 
   -   I strefa obciąŜenia wiatrem 
                          -          strefa zamarzania (Hz = 1,0 – 1,2)  
Zaprojektowany obiekt składa się z dwóch połączonych części : 
              1.  części murowanej  

                              2.  części stalowej  
       Część murowana :    

Budynek socjalno - biurowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.  
Układ konstrukcyjny tradycyjny – ścianowo - płytowy.  
Ławy fundamentowe – Ŝelbetowe. 
Ściany fundamentowe -- bloczki betonowe grub. 25 cm 
       alt. betonowe wylewane na mokro. 
Wieńce, podciągi, słupy – Ŝelbetowe. 
Stropodach – płyta Ŝelbetowa grub. 18 – 30 (35) cm (stropodach odwrócony) 
         w płycie otwory montaŜowe wentylacji wg proj. konstrukcji.  
Posadzka – posadzka na gruncie wraz z podbudową pod posadzkę 
powinna być zaprojektowana i wykonana przez wyspecjalizowaną firmę 
dającą gwarancję producenta i wykonawcy !. 
Klasa odporności poŜarowej budynku niskiego ZL III – „D”. 
Odporność ogniowa głównych elementów konstrukcyjnych – REI 60. 
Część stalowa :    
Budynek hali produkcyjno - magazynowej jednokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony.  
Układ konstrukcyjny ramowy, w rozstawie osiowym - 3,60 m i rozpiętości 
w osiach - 15,60 m. 
Stopy fundamentowe – Ŝelbetowe. 
Stalowe ramy – kształtowniki stali walcowanej. 
Słupy IPE300 (dwuteowniki) utwierdzone sztywno w stopach 
fundamentowych połączonych z ze sobą ławami. 
Kratownice stalowe z rur kwadratowych opartych przegubowo na    
stalowych słupach z powieszonym sufitem z płyty warstwowej grub. 10 cm 
Przekrycie dachu  –  blacha  trapezowa  T135,  stal  S350, grub. 0,8 mm. 
Wewnętrzne ściany działowe z płyt warstwowych poliuretanowych, grub. 8 
cm, mocowane do stalowej podkonstrukcji z rur kwadratowych RK 
120x120x4 mm ze stęŜeniami - wg projektu konstrukcyjnego.  
Ściany osłonowe – płyty warstwowe poliuretanowe grub. 12 cm. 
ObciąŜenie równomierne posadzki w hali prod. – magaz. – min. 7 kN/m2. 
Projektowana posadzka na gruncie wraz podbudową pod posadzkę ze 
sprawdzonym wskaźnikiem zagęszczenia, płytą  sztywną VSS Ǿ 300 mm. 
Wskaźnik zagęszczenia ostatniej warstwy gruntu   -   Is >  0,98. 
Moduł wtórny odkształcenia - Ev2 > 100 MPa, Ev2/Ev1 < 2,2, Rm > 2,5 MPa 
                                                gdzie : Ev1 – moduł pierwotny odkształcenia 
badania jeŜeli wskaźnika zagęszczenia nie na dadzą poŜądanego efektu, 
grunt naleŜy ulepszyć za pomocą spoiwa do ulepszania i wzmacniania np. 
LIPIDUR – zgodnie z instrukcją producenta. 
Klasa odporności poŜarowej „E” – klasa odporności ogniowej elementów 
budowlanych – nie stawia się wymagań. 
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Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjnie poprzez oczyszczenie 
                 do stopnia  Sa 2 ½ wg PN-ISO8501-1 oraz pokrycie zestawem malarskim 
                 gruntującym epoksydowo - poliuretanowym.  Powłokę podkładową naleŜy 
                 pokryć zestawem farb nawierzchniowych.  

Uwaga :  
Na terenie inwestycji istniejące fundamenty w miejscach kolizji z 
projektowanymi fundamentami  - naleŜy rozebrać. 
Zalegającą do głębokości ok. 1,0 m (otwór nr 3.) warstwę pyłu z humusem 
naleŜy wymienić na zagęszczony tłuczeń kamienny (patrz przegrody poziome) 
Wykopy pod nowe fundamenty powinny być odebrane przez 
uprawnionego geologa i projektanta, celem potwierdzenia warunków 
posadowienia !!!. 
Posadzka na gruncie wraz z podbudow ą pod posadzki (cz. a i b) 
powinna by ć zaprojektowana i wykonana przez wyspecjalizowan ą 
firm ę dającą gwarancj ę producenta i wykonawcy. 

        Grubo ść płyty posadzkowej P1, P2 i P3 okre śli jej projektant j.w. 
 

Materiały konstrukcyjne : 
beton chudy – podbetonka                     C12/15  (B15) 
beton konstrukcyjny : fundamenty, ściany podziemia      W8, C30/37 (B37) 
pozostałe elementy monolityczne                                            C30/37 (B37) 
stal kształtowa                                                                                     S235 
stal zbrojeniowa : zbrojenie główne, rozdzielcze, strzemiona  A-IIIN (EPSTAL) 
 
Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe, zewnętrznych i wewnętrznych 
przegród budowlanych. 
Zewnętrzne przegrody budowlane (cz. produkcyjno-magazynowa) : 
 
Przegrody pionowe – 
        S1  płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu             -  12,0 cm 
                  np. płyta gorlicka firmy Gór-Stal 
    S2  płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu             -  12,0 cm 
                                     np. płyta gorlicka firmy Gór-Stal 

    podkonstrukcja z profili stalowych       -    5,0 cm 
           Porotherm 25 P+W z rusztem Ŝelbetowym     -  25,0 cm  
           tynk cementowo-wapienny     -    1,5 cm 
 
Przegrody poziome –  
         P1  nawierzchnia – Ŝywica poliuretanowo-cementowa -    0,5 cm 

posadzka przemysłowa, antypoślizgowa, niepyląca, 
  z betonu posadzkowego B 30, dylatowana,  
  zbrojona włóknami stalowymi o wys. odpow. na nacisk 
  utwardzona powierzchniowo wraz z impregnacją -   20,0 cm     

folia PE 
płyta np. Floormate 500 (termoizolacja)                      -    10,0 cm  
2 x papa termozgrzewalna (hydroizolacja)        
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chudy beton          -    10,0 cm 
tłuczeń kamienny 0/31,5 mm       -    25,0 cm 
tłuczeń kamienny 0/63 mm                60,0 - 120,0 cm 
ubity grunt rodzimy 

 
         P4  papa nawierzchniowa zgrzewana np. firmy IcoPal 
  papa podkładowa zgrzewana do podłoŜa 
  wełna mineralna twarda, laminiowana masą bitumiczną 
  mocowana mechanicznie wg proj. konstrukcji  -   14,0 cm 
  paroizolacja syntetyczna samoklejąca np. firmy IcoPal  

           blacha trapezowa T135, stal S 350          -   13,5 cm 
 konstrukcja stalowa kratownicowa                      75,0 – 155,0 cm              

                płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu            -   10,0 cm 
 
Wewnętrzne przegrody budowlane (cz. produkcyjno-magazynowa) : 
 
Przegrody pionowe – 
     S3  płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu            -     8,0 cm 
                            np. płyta gorlicka firmy Gór-Stal 

konstrukcja stalowa wg proj. konstrukcji 
     S4  płyta cementowa np. AquaPanel Indoor      -     1,25cm 
  konstrukcja z profili CW 100/50 + wełna miner.    -   10,0 cm 
  płyta cementowa np. AquaPanel Indoor      -     1,25cm 
 
Przegrody poziome – 
         P3  płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu            -   10,0 cm  
            konstrukcja stalowa szkieletu sufitu                       -   12,0 cm 
  
Zewnętrzne przegrody budowlane (cz. socjalno-biurowa) : 
 
Przegrody pionowe – 
         S4  tynk cienkowarstwowy na siatce 
                styropian  λmax = 0,042 W/mK                   -  15,0 cm  
                Porotherm 25 P+W                    -  25,0 cm 
                tynk cem-wap. + gładź gipsowa                  -    1,5 cm 

    S6   masa mozaikowa zestawu SikaCor 
   polistyren ekstrudowany XPS λmax = 0,034 W/mK   -  12,0 cm 
   hydroizolacja Botazit BM 92 
   w-wa gruntująca Botazit BE 901 
   bloczki betonowe fundam. C16/20 wibroprasowane   -  25,0 cm 
         S5   okładzina płyt kompozytowych np. system PonzioBond 
   polistyren ekstrudowany XPS λmax = 0,034 W/mK   -  12,0 cm 
   słup/ściana Ŝelbetowa          -  25,0 cm 
   tynk cem-wap. + gładź gipsowa    -    1,5 cm 

 
 

7/13 
 



 
 
 
 
 
Przegrody poziome –  
         P5   Ŝwir 16/32 mm      -      8,0 cm 
   geowłóknina polipropylenowa 
   polistyren ekstrudowany,  λmax = 0,036 W/mK                -     20,0 cm 

 hydroizolacja EPDM 
   płyta Ŝelbetowa ze spadkami wg. proj. konstrukcji -   18,0 - 35,0 cm 

  sufit podwieszany modułowy    -    50,0 cm 
     P2  gres/wykładzina dywanowa/panele 

             wylewka cementowa     -      6,0 cm   
 folia PE  
 styropian twardy,  λmax = 0,040 W/mK                               -     12,0 cm 
 2 x papa termozgrzewalna  (hydroizolacja)       
 chudy beton          -    10,0 cm 
 tłuczeń kamienny 0/31,5 mm       -    25,0 cm 
 tłuczeń kamienny 0/63 mm            60,0 - 120,0 cm 
 ubity grunt rodzimy  
 

Wewnętrzne przegrody budowlane (cz. socjalno-biurowa) : 
 
Przegrody pionowe – 
          S7  tynk cem-wap.      -   1,5 cm 
  Porotherm 25 P+W      - 25,0 cm 
  Tynk cem-wap.      -   1,5 cm 
          S8  tynk cem-wap.      -   1,5 cm 
  Porotherm  P+W                    - 8,0/12,0 cm 
  Tynk cem-wap.      -   1,5 cm 
   
Elewacja (obudowa konstrukcji stalowej) hala produkcyjno-magazynowa.  
Zaprojektowane są ściany osłonowe hali jako obudowa konstrukcji 
stalowej, płytami warstwowymi z rdzeniem z poliuretanu wsp. λmax = 0,022 
W/mK, grub. 12 cm np. firmy GÓRSTAL,  wsp. Uc = 0,19 W/m2K, płyta 
Gorlicka-U, profilowanie od środka - gładkie, kolor RAL 9010 oraz od 
zewnątrz - mikro, kolor RAL 9006.  
Uwaga : płyty naleŜy dobrać wg wytycznych producenta tak aby przeniosły 
obciąŜenia wg zestawienia z części obliczeniowej konstrukcyjnego 
projektu budowlanego.                         
Stropodach hali – stropodach wentylowany jako przekrycie stanowiące : 
blachę trapezowej T135P, stal S350, grub. 0,8 mm, (przenoszące cięŜar 
poszycia, śniegu, ssania wiatru i obciąŜenia eksploatacyjne), z termoizolacją wełną 
mineralną wsp. λmax = 0,039 W/mK,  grub. 14 cm,  np. firmy ROCKWOOL – 
MONROCK Max i papą podkładową jako paroizolacją oraz papą 
podkładową (płyty przyklejone do paroizolacji klejem bitumicznym na zimno)  +  
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. firmy ICOPAL – wg technologii 
wykonania producenta !. (termoizolacja + hydroizolacja - mocowane do podłoŜa) 
wraz z przymocowaną od spodu, do konstrukcji stalowej, płytą warstwową 
z rdzeniem z poliuretanu – przestrzeń konstrukcji wentylowana.  
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Elewacja budynku  biurowo - socjalnego.  
Zaprojektowana jest obudowa konstrukcji murowanej styropianem wsp. 
λmax = 0,042 W/mK,  grub. 15 cm, z tynkiem cienkowarstwowym na siatce 
np.  firmy  KABE,  kolor – K 12910    wraz    ze    wstawkami    w    pasach  
międzyokiennych oraz obudową daszku nad wejściem głównym, z płyty 
kompozytowej np. firmy PonzioBond, w kolorze – RAL 9006. 
Wykończenie cokołów w obiekcie – do wysokości min. 30 cm polistyren 
ekstrudowany XPS z tynkiem np. zestawu SikaCor, kolor betonu z 
piaskiem kwarcowym.  
Stropodach budynku socjalno-biurowego – stropodach odwrócony jako 
przekrycie stanowiące : Ŝwir 16/32 mm + polistyren ekstrudowany + 
hydroizolacja EPDM, na płycie Ŝelbetowej. 
 

1.7. INSTALACJE SANITARNE 
Projekt sanitarny stanowi integralną część projektu wykonawczego. 
-  Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna :   
Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie gminny wodociąg a tymczasowo jest 
istniejąca studnia wiercona. Konieczna jest aktualna i ostateczna analiza 
fizyko-chemiczna wody oraz próbne pompowanie. Woda ze studni 
doprowadzona będzie do budynku rurociągiem PE50, z zabudowaną 
studnią wodomierzową na odgałęzieniu dla zasilania zbiornika p.poŜ. (tzw. 
woda bezpowrotnie zuŜyta). Docelowy przyłącz wodociągowy z gminnego 
wodociągu (po jego rozbudowie) wg innego opracowania projektowego. 
W budynku, na wejściu wody zamontowana będzie stacja uzdatniania 
wody (na podstawie aktualnej analizy fizyko-chemicznej), zbiornik 
hydroforowy o poj. 300 l i zestaw wodomierzowy. Woda doprowadzona 
będzie do przyborów i przygotowania ciepłej wody.  
Ciepła woda przygotowana będzie w zasobnikowym podgrzewaczu 
współpracującym z kotłem gazowym. W pomieszczeniu nr 31(WC magazyniera) 

zamontowana będzie terma elektryczna dla ciepłej wody. 
Instalacja wodna wykonana będzie z rur PE lub PP z izolacją w ścianach i 
w posadzce. Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PVC lub HPDE 
zgrzewanych i poprowadzona pod posadzką z podejściem do 
poszczególnych pionów. Dla odwodnienia posadzki w hali produkcyjno-
magazynowej proponuje się wpusty ze stali nierdzewnej z osadnikami. 
Ścieki sanitarne odprowadzone będą przyłączem kanalizacyjnym 
bezpośrednio do gminnej kanalizacji sanitarnej. 
 
-   Instalacja gazowa : 
Istniejący przyłącz gazowy wraz z węzłem, podlegać będzie przebudowie i 
zmianie lokalizacji w linii ogrodzenia, zgodnie z warunkami technicznymi. 
Od złącza redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu działki 
nr ewid. 550/26, wewnętrzną instalacją rurami PE 32 zaprojektowano 
zasilanie w czynnik gazowy kocioł gazowy zamontowany w pomieszczeniu  
kotłowni dostępnym bezpośrednio z terenu z zewnątrz.  
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-   Instalacja centralnego ogrzewanie oraz kotłownia : 
Dla łącznego zapotrzebowania ciepła 40 224 W zaprojektowano wiszący 
kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania opalany 
gazem o mocy 45 kW sterowany pełną automatyką regulacyjną w funkcji 
temperatury zewnetrznej. Centralne przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej 
zaprojektowano przy pomocy zasobnikowego podgrzewacza o poj. 160 l 
wyposaŜonego w pompę cyrkulacyjną i zestaw zabezpieczający.  
Układ projektowanej automatyki pozwala na pracę kotła bez stałej obsługi. 
Zaprojektowano instalację co. o zmiennych parametrach 70/55ºC w 
systemie pompowym zamkniętym z rozdziałem dolnym. Instalacja 
wykonana będzie z rur PE lub PP z izolacją termiczną i poprowadzona 
będzie w posadzce budynku oraz podzielona będzie na dwie części : dla 
części socjalno-biurowej i dla części produkcyjno-magazynowej. jako 
elementy grzejne przewidziano : w  
cz. socjalno-biurowej – grzejniki stalowo-płytowe z zasilaniem oddolnym a 
w cz. produkcyjno-magazynowej – grzejniki stalowo-płytowe „higieniczne” 
z zaworami teremostatycznymi z zasilaniem oddolnym. 
 
-   Wentylacja :     
a.  Mechaniczna, nawiewno-wywiewna oraz wyciągowa :  
W części socjalnej, dla węzłów sanitarnych zaprojektowano wentylację 
indywidualną z wentylatorami typu „łazienkowego” załączanego z 
światłem. Dla pomieszczenia nr 2 dla nawiewu i wywiewuw momencie 
zwiększonej wymiany, zaprojektowano bezkanałowy rekuperator typ 
TX250. Z pozostałych pomieszczeń proponuje się montaŜ w oknach 
nawietrzaków okiennych a dla wywiewu system z wentylatorami 
kanałowymi z regulacją wydajności.  
Z pomieszczenia nr 29 (kantor magazyniera) i pomieszczenia nr 32 (WC) dwoma 
ocieplonymi kanałami pionowymi do nasady dachowej, zaprojektowana 
jest wentylacja indywidualna z wentylatorami typu „łazienkowego”. 
Dla pomieszczeń nr 10 i nr 20 przewidziano dla nawiewu centralę 
nawiewną (z nagrzewnica elektryczną) „sprzęŜoną” z nawiewem z 
digestorium i komory wędzarniczej.       
      Nad drzwiami wejściowymi do cz. socjalno-biurowej i cz. magazynowej 
zaprojektowano nad drzwiami elektryczne kurtyny typ Defender 100 EHN. 
b.  grawitacyjna : 
W hali produkcyjno-magazynowej zaprojektowana jest (zgodnie z 
wytycznymi Inwestora) wentylacja grawitacyjna – jako wywietrzaki 
grawitacyjne z tacką ociekową oraz ocieplonymi pionowymi kanałami z 
nasadą kominową (np. Uniwersal, SpiroFlex, Frapol) oraz nawietrzakami 
okiennymi - dla 0,5 krotnej wymiany powietrza z pomieszczeń. 
Przestrzeń kratownicowej konstrukcji stropodachu hali stanowi stropodach 
wentylowany z bocznymi kratkami wentylacyjnymi w kaŜdym przęśle.   

 
-   Instalacja kanalizacji deszczowej : 
Odwodnienie połaci dachowej hali produkcyjno-magazynowej poprzez 
zewnętrzne rynny i rury spustowe do kanalizacji deszczowej.  
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Odwodnienie stropodachu części socjalno - biurowej poprzez 
podciśnieniowy system typu Pluvia z dwoma podgrzewanymi wpustami 
dachowymi oraz przewidziano dwa podgrzewane wpusty bezpieczeństwa 
wyprowadzone na zewnątrz, tzw. „wolny wypływ” w teren. 

 
1.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Projekt elektryczny stanowi integralną część projektu wykonawczego. 
Z rozdzielnicy nn istniejącej stacji transformatorowej poprowadzona będzie 
wewnętrzna linia zasilająca do złącza kablowego (ZK) na budynku. 
Nad złączem zamontowany będzie wyłącznik główny zasilania (WG) z 
wyprowadzonym przyciskiem zdalnego sterowania (WppoŜ) zlokalizowany 
przy wejściu głównym do budynku. 
Oprawy oświetleniowe w magazynach oraz części produkcyjnej - 
nietłukące się i  gładkie. 
Oświetlenie ewakuacyjne lampami z własnym rezerwowym źródłem 
napięcia o czasie podtrzymania min. 1 godz. (EW). 
Oświetlenie terenu realizowane będzie oprawami zewnętrznymi 
montowanymi na elewacji. 
Zasilanie odbiorników technologicznych wg wytycznych Inwestora oraz 
producenta urządzeń. NaleŜy doprowadzić zasilanie do bram, central 
wentylacyjnych, wentylatorów kanałowych, wentylatora dachowego dla 
digestorium, kurtyn powietrznych, podgrzewaczy wpustów dachowych 
oraz dla pompy głębinowej w studni sterowanej z pomieszczenia 
technicznego. 
Instalację odgromową na dachach wykonać zgodnie z PN-EN 62305. 
Zaprojektowano instalację teleinformatyczną oraz alarmową systemu SAP, 
monitoringu wizyjnego, sygnalizacji napadu i włamania a w kotłowni 
przewidziano zainstalowanie systemu wykrywania nieszczelności gazu. 

 
1.9. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 

                Dane określające warunki ochrony p.poŜarowej obiektu budowlanego :  
      1). Powierzchnia uŜytkowa obiektu łączna – 593,36 m2 < 1 000 m2 , 
                     Wysokość obiektu –  hala - 7,50 m,  cz. socjalno-biurowa - 4,50 m.  
                     Liczba kondygnacji – jedna, budynek niski (N),  
      2). Odległość od obiektów sąsiadujących  -  ponad 200 m. 
      3). Parametry poŜarowe substancji palnych : wg oświadczenia inwestora z 
                     dnia 14 grudnia 2016 r.  
                4). Przewidywana gęstość obciąŜenia ogniowego : 

wg oświadczenia Inwestora z dnia 14.12.2016 r. (15 835 MJ + 11 750 
MJ + 11 315 MJ)   =   38 900 MJ,   powierzchnia hali   =   357,19 m2 
Qd  =  38 900 MJ : 357,19 m2    =     108,90 MJ/m2  <  500 MJ/m2  

      5). Kategoria zagroŜenia ludzi – ZL III 
                     Liczba osób na parterze : hala – 6 osób, laboratorium/biuro – 5 osób, 
                     Maksymalna ilość w poszczególnych pomieszczeniach – 1 do 5 osób, 
                6). Ocena    zagroŜenia    wybuchem    pomieszczeń     oraz    przestrzeni  
                     zewnętrznych : nie występuje  (brak  przekroczeń  stęŜenia  pyłu  całkowitego), 
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7). Podział obiektu na strefy poŜarowe : występują dwie strefy poŜarowe, 

   1 strefa - cz. produkcyjno-magazynowa, pow. uŜytkowa : 357,19 m2   
                        2 strefa - cz. socjalno-biurowa,  powierzchnia uŜytkowa : 236,17 m2   
                8). Klasa odporności poŜarowej budynku : dla ZL III, niski (N)            „D”   

               dla PM, Q < 500 MJ/m2   „E”, 
              Klasa odporności ogniowej, stopień rozprzestrzeniania ognia 

                         elementów budowlanych dla klasy „D” –  
                                          główna konstrukcja nośna   - R 30, 
        konstrukcja dachu             - bez wymagań,  

    strop     - REI 30, 
    ściana zewnętrzna    - EI 30, 
    ściana wewnętrzna             - bez wymagań, 
    przekrycie dachu             - bez wymagań,                                      

     Klasa   odporności   ogniowej,   stopień   rozprzestrzeniania   ognia 
                          elementów  budowlanych dla klasy  „E” –  nie  stawia się  wymagań, 

9). Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) 
      Ewakuacja z hali produkcyjnej (strefa 1) przejściem do strefy 2 oraz 
      dalej korytarzem ewakuacyjnym na zewnątrz budynku.  

                          Ewakuacja z części magazynowej bezpośrednio na zewnątrz. 
                             ZL   - długości nie przekraczającej 40 m, 

     Ewakuacja z części socjalno-biurowej bezpośrednio na zewnątrz.    
              PM  - długości nie przekraczającej 75 m.    

                          Oświetlenie awaryjne co najmniej do wysokości 2 m nad podłogA. 
                          Znaki ewakuacyjne – piktogram. 
                  10).  Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe instalacji uŜytkowych :  
       Instalacja  elektryczna  --  główny  wyłącznik  prądu  zlokalizowany 
                          przy wejściu dla pracowników. 

     Instalacja odgromowa – budynek będzie wyposaŜony w instalację. 
       Instalacja gazowa –  główny  kurek  gazowy  zlokalizowany  jest  w 
                          szafce gazowej w ogrodzeniu.  
                          Przewód gazowy doprowadzony jest na zewnątrz, do kotłowni. 
                 przewody wentylacyjne – wykonane będą z materiałów niepalnych.  
                  11).  Zgodnie  z  §15, ust. 1, pkt b.  (N)  –  wewnętrzne hydranty 25  nie 
                          są  wymagane, 
                          Przewiduje się system sygnalizacji poŜarowej.  
                          Nie przewiduje się DSO,  instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej 
                           i  urządzeń oddymiających. 

        12).  WyposaŜenie  w  gaśnice  –  budynek  powinien  być  wyposaŜony 
                w  odpowiednią  ilość  gaśnic  spełniających  wymagania  Polskich 
                Norm będących  odpowiednikami   norm   europejskich   (EN) 
                dotyczących  gaśnic.  
                Przewiduje  się  jedną  jednostkę  masy  środka  gaśniczego  2  kg 

      (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach  na kaŜde 100 m2 powierzchni. 
      Rodzaj   gaśnic  powinien   być  dostosowany   do  gaszenia   grup 
      poŜarów, które mogą wystąpić w obiekcie :  

                           A – materiałów stałych, pochodzenia organicznego, których normalne 
                                  spalanie   zachodzi   z   tworzeniem   Ŝarzących  się  węgli,  
                           F –  tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych 
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13).  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru : 
                 wymagana  ilość  wody  dla  obiektu  produkcyjno-magazynowego 
                 wynosi   min.  10 dm3/sek.   i   zapewniać   będzie   wydzielony   z 
                  podziemnego zbiornika retencyjnego o poj. 200 m3 - zbiornik wody 
                  przeciwpoŜarowej o poj.  100 m3  wraz ze stanowiskiem czerpania 
                  tej wody. 

                    14).  Droga poŜarowa : do stanowiska czerpania wody do celów p.poŜ.  
                     

Wymagania dotyczące elementów wyposaŜenia wnętrz : 
W strefie poŜarowej ZLV stosowanie do wykończenia wnętrz 
materiałów i  wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest 
zabronione !, tj. w zakresie reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1; 
2008 klasyfikowane, jako materiały klasy podstawowej D z indeksem  
wydzielania dymu s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania 
toksycznych produktów spalania na podstawie normy PN-B-02855 ; 
1988 klasy D i E o wskaźniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a 
takŜe klasy F. 
Do wykończenia wnętrz w budynku dopuszczone są materiały i 
wszystkie wyroby klasy A1, A2, B, C oraz D z indeksem s1 i s2 o 
wskaźniku toksykometrycznym WLC50SM > 15. 
Na drogach komunikacji ogólnej, słuŜących celom ewakuacji, 
stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest 
zabronione !. Wykładziny dywanowe i inne wyroby stanowiące 
posadzki podłogowe powinny posiadać następujące klasy reakcji na 
ogień : niepalne : A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2 oraz trudno zapalne : Bfl-s; Bfl-
s2; Cfl-s1; Cfl-s2. 

 
          1.13.   INFORMACJE REALIZACYJNE 

- Niniejszy architektoniczny projekt wykonawczy rozpatrywać łącznie z 
opracowaniami projektów wykonawczych branŜ : konstrukcyjnej, instalacyjnej 
sanitarnej, wentylacji mechanicznej  i  elektrycznej.  
-   Wymiary  naleŜy  sprawdzić  na   budowie   a   wszystkie   zauwaŜone   
braki   lub   błędy  zgłosić  projektantowi  przed  rozpoczęciem  robót  
budowlanych.  
-   W   trakcie   realizacji   budowy   obiektu,   bezwzględnie   naleŜy  spełnić  
warunki zawartych w projekcie budowlanym :  decyzji, opinii i uzgodnień itp. 
-   Roboty  budowlane naleŜy prowadzić  zgodnie  z warunkami  pozwolenia  
na   budowę,   obowiązującymi   przepisami,   normami    i   sztuką    
budowlaną, 
-   Do   budowy    naleŜy    uŜywać    materiałów    budowlanych    i    
urządzeń posiadających   atesty   i   świadectwa   dopuszczenia   do   
budownictwa   w  Polsce,  atesty bezpieczeństwa i inne wymagania 
branŜowe. 
-  WyposaŜenie w budynku : pokojach biurowych, stołówce i świetlicy, 
pomieszczeniach gospodarczych - w wykładziny, sprzęty i meble muszą 
spełniać wymogi przeciwpoŜarowe. 
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2.       CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 

         SPIS RYSUNKÓW 
 
 
 

                    rys. nr A 1.   rzut fundamentów      skala 1:50 
                    rys. nr A 2.   rzut parteru       skala 1:50 
  rys. nr A 3.   rzut sufitów podwieszonych  skala 1:50 

         rys. nr A 4.   rzut dachu       skala 1:50 
 rys. nr A 5.   przekrój AA       skala 1:50 

rys. nr A 6.   przekrój BB       skala 1:50 
rys. nr A 7.   przekrój CC       skala 1:50 
rys. nr A 8.   elewacje       skala 1:100 
rys. nr A 9.   zestawienie drzwi i okien   skala 1:100 
rys. nr A 10. ściany POM. technicznego.    skala 1:20 
rys. nr A 11. detal cokołu     skala 1:5 
rys. nr A 12. detal rynny     skala 1:5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


