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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH
Tuchola, 16 marzec 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

OŚWIADCZAMY,
że projekt budowlany dotyczący przebudowy budynku administracji publicznej w związku z montażem dźwigu
osobowego w ramach projektu pod nazwą: „Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi”, na działce o nr ewid.
2137/10 i 2137/3 w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola, został sporządzony w sposób zgodny z
wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia
budowlanego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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USYTUOWANIE OBIEKTU NA DZIAŁKACH
- CZĘŚĆ OPISOWA
Podstawa opracowania:


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo budowlane”;
- Uchwała Nr XXVIII/231/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24.10.2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” obejmującego część obrębu
ewidencyjnego Tuchola (Dz.Urz.Woj. Kuj. – Po. Nr 156, poz. 2426 z 3 grudnia 2008 r.)
Teren 32 MN/U/UA – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami ogólnomiejskimi oraz usług administracji
publicznej.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Podstawa merytoryczna:
 Mapa zasadnicza,



Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.

1. Lokalizacja.
Budynek administracji publicznej objęty opracowaniem usytuowany jest na terenie działek
o nr ewid. 2137/3 oraz 2137/10 położonych przy ul. Pocztowej w miejscowości Tuchola w gminie
Tuchola.
Położenie budynku przedstawiono na rysunku ,,Usytuowanie obiektu na działce”.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki
2.1. Zabudowa i uzbrojenie techniczne działki
Działka nr 2137/3
Działka o nr ewid. 2137/3 zlokalizowana jest przy ul. Pocztowej w miejscowości Tuchola. Przedmiotowa
działka jest zabudowana i zagospodarowana. Znajduje się na niej część budynku administracji
publicznej. Ponadto na działce występuje infrastruktura podziemna: sieć energetyczna, sieć deszczowa
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wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieć energetyczna, przyłącze wodociągowe i kanalizacji deszczowej
oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Działka nr 2137/10
Działka o nr ewid. 2137/10 zlokalizowana jest przy ul. Pocztowej w miejscowości Tuchola.
Przedmiotowa działka jest zabudowana i zagospodarowana. Znajduje się na niej część budynku
administracji publicznej. Ponadto na działce występuje infrastruktura podziemna: sieć energetyczna.
2.2. Dojścia i dojazdy
Obsługa komunikacyjna z istniejących dróg dojazdowych publicznych oraz poprzez istniejące ciągi
pieszo – jezdne.
2.3. Parkingi
Parkowanie na ogólnodostępnych publicznych parkingach - oraz w wyznaczonych miejscach w ciągu
dróg publicznych z zachowaniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Zapewnione są również miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
2.4. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Bez zmian.
2.5. Zieleń
Na działce o nr ewid. 2137/3 znajduje się zieleń niska.
2.6. Ogrodzenia
Przy granicy z działką o nr ewid. 2134/2 występują elementy ogrodzenia – murowany mur ceglasty.
2.7. Ochrona przeciwpożarowa
Budynek

zakwalifikowany

do

kategorii

zagrożenia

ludzi

ZL

III,

budynek

średniowysoki 12,00 m < h < 25,00 m.
W związku z powyższym i na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 roku,
dla budynku droga pożarowa jest wymagana, a woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanej dla jednostek osadczych, nie
mniejsza niż 20 dm3/s.
Budynek ma zapewnioną drogę pożarową w oparciu o drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej ul. Pocztowa. Hydranty zewnętrzne usytuowane w odległości: pierwszy 14 m od budynku, drugi 116 m
od pierwszego. Do budynku zapewnione są dojścia ewakuacyjne o szerokości min. 1,5 m o nawierzchni
utwardzonej.
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3. Przewidywane zmiany.
W związku z planowaną przebudową budynku administracji publicznej w związku z montażem dźwigu
osobowego zagospodarowanie działek nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu
terenu w stosunku do stanu istniejącego, nie ulegną zmianie charakterystyczne rzędne i przekroje
pionowe terenu wokół inwestycji. Obszar oddziaływania nie wykracza poza omawiane działki, roboty
budowlane wykonywane będą w obrębie istniejącego budynku.
4. Dane informacyjne
Teren inwestycji podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ustalonego Uchwałą Nr XXVIII/231/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24.10.2008 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” obejmującego część
obrębu ewidencyjnego Tuchola (Dz.Urz.Woj. Kuj. – Po. Nr 156, poz. 2426 z 3 grudnia 2008 r.) – teren
32 MN/U/UA - teren zabudowy mieszkaniowej z usługami ogólnomiejskimi oraz usług administracji
publicznej.
Inwestycja zlokalizowana w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji
archeologicznej.
Teren inwestycji położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody
powierzchniowej na rzece Brdzie „Czyżkówko” w Bydgoszczy – Decyzja Wojewody Bydgoskiego
Nr OŚ-X-6210-104/98 z dnia 14 grudnia 1998 r..
Obszar inwestycji położony poza obszarem Natura 2000.
Obszar oddziaływania obiektu zawarto w dalszej części opracowania.
5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego, w związku z czym
nie występują dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

mgr inż. arch. Piotr Adamowski

mgr inż. arch. Lesław Gajda

Upr. nr PO/KK/227/2008

Upr. nr UAN/8346/33/88

mgr inż. Wojciech Drążkowski

mgr inż. Krzysztof Wiśniewski

Upr. nr RGPI-V-7342-51/97

Upr. nr KUP/0028/PWOK/13
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Mając na uwadze Ustawę Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 z póź. zm.) oraz obowiązujące normy,
dokonano analizy obszaru oddziaływania obiektu, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 Nr poz. 1422 z póź. zm.) dotyczące:

- zacienienia – planowany montaż windy osobowej oraz przebudowa budynku administracji publicznej nie
ograniczą dopływu światła słonecznego do budynków na sąsiednich działkach zabudowanych, zgodnie z §
13 w/w rozporządzenia. Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje Uchwała Nr XXVIII/231/08 Rady
Miejskiej w Tucholi z dnia 24.10.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Stare Miasto” obejmującego część obrębu ewidencyjnego Tuchola (Dz.Urz.Woj. Kuj. – Po.
Nr 156, poz. 2426 z 3 grudnia 2008 r.)

- ochrony przeciwpożarowej – budynek ma zapewnioną drogę pożarową w oparciu o drogę publiczną o
nawierzchni asfaltowej - ul. Pocztowa. Hydranty zewnętrzne usytuowane w odległości: pierwszy 14 m od
budynku, drugi 116 m od pierwszego. W związku z przebudową, obiekt doprowadzony będzie w znacznym
stopniu do wymaganych warunków ochrony przeciwpożarowej, a elementy budynku które nie mogą być
spełnione z uwagi na konstrukcje budynku zastąpione będą rozwiązaniami zastępczymi.
- odległość lokalizowania innych elementów zagospodarowania – nie zaprojektowano elementów
zagospodarowania terenu w postaci studni poboru wody, zbiorniki na gaz itp.;
Wzięto również pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków,
dróg publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz.U. 2011.98.558, Rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz.U. Nr 120, poz. 826
z późn. zmianami, Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska, Ustawą z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:
- ochrony przed hałasem – planowana inwestycja nie wprowadzi emisji hałasów i wibracji. Spełnia warunki
§2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami);
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- lokalizacja inwestycji na terenie objętym ochroną – inwestycja znajduje się w strefie „B” ochrony
konserwatorskiej oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Teren inwestycji położony w strefie ochrony
pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody powierzchniowej na rzece Brdzie „Czyżkówko”
w Bydgoszczy – Decyzja Wojewody Bydgoskiego Nr OŚ-X-6210-104/98 z dnia 14 grudnia 1998 r..

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym ochroną ekologiczną, ani w rejonie wpływu
eksploatacji górniczej, ani w strefie narażonej na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwania się mas
ziemnych. Planowana inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja położona poza obszarem Natura 2000.

- odległość od krawędzi jezdni – winda osobowa zamontowany przy istniejącym obiekcie. Odległość od
krawędzi jezdni zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego określonymi w Uchwale Nr XXVIII/231/08 Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 24.10.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare
Miasto” obejmującego część obrębu ewidencyjnego Tuchola (Dz.Urz.Woj. Kuj. – Po. Nr 156, poz. 2426 z 3
grudnia 2008 r.)
- odległość od ujęć wody – winda osobowa zamontowany przy istniejącym obiekcie – usytuowano
w odpowiedniej odległości od ujęć wody;
- zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych – prace związane z montażem windy osobowej oraz
przebudową budynku administracji publicznej nie będą miały znaczącego wpływu na powietrze, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka, ich stężenie nie przekroczy dopuszczalnych
granic oraz nie pogorszy standardów jakości środowiska. Instalacje wewnętrzne są zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010.130.881) i nie przekraczają
standardów emisyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji;
- oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne – planowana inwestycja nie wprowadza zakłóceń
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;
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- promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego – planowana inwestycja będzie wytwarzać
promieniowanie elektromagnetyczne, jego wielkość będzie mieścić się w granicach dopuszczalnych
określonych w Prawie Ochrony Środowiska;
- oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze i krajobrazowe – na podstawie wykonanych analiz
można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Nie projektuje się działań o
charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym
nieprawidłowym użytkowaniem;
- charakterystyka ekologiczna inwestycji - W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza omawiane działki
o nr ewid. 2137/3 oraz 2137/10.

mgr inż. arch. Piotr Adamowski
Upr. nr PO/KK/227/2008

Przebudowa budynku administracji publicznej w związku z montażem dźwigu osobowego.

OPIS INWENTARYZACJI Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

1. Inwentaryzację z ekspertyzą techniczną wykonano na podstawie :
-

pomiarów i wizji lokalnej.

2. Opis ogólny:
-

Przeznaczenie obiektu – budynek administracyjny
Lokalizacja – ul. Pocztowa 7, Tuchola

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia wewnętrzna po obrysie podłogi
Kubatura
Długość
Szerokość
Wysokość budynku od poziomu wejścia

-

399,30 m2
1 101,38 m2
5 170,00 m3
37,30 m
11,55 m
ca 14,95 m

3. Charakterystyka budynku:
a) Dane techniczne:
 Podstawowa funkcja budynku: budynek administracyjny;
 Rodzaj zabudowy: budynek bryłowy, niepodpiwniczony, 4 kondygnacyjny,
 Dach budynku: dwuspadowy, płaski.
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b) Elementy konstrukcyjne budynku
 Ściany fundamentowe betonowe;
 Ściany zewnętrzne z cegły kratówki ocieplone styropianem;
 Ściany wewnętrzne z cegły kratówki;
 Stropy żelbetowe;
 Konstrukcja dachu żelbetowa – stropodach wentylowany;
 Kominy murowane z cegły pełnej – kanały spalinowe i wentylacyjne.

c) Elementy wykończenia budynku
 Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV;
 Schody zewnętrzne betonowe pokryte płytkami ceramicznymi;
 Schody wewnętrzne żelbetowe;
 Parapety z blachy stalowej;
 Rury i rynny spustowe stalowe;
 Balustrady przy wejściu do budynku stalowe;
 Obróbki blacharskie stalowe;
 Parapety wewnętrzne drewniane;
 Drzwi wewnętrzne płycinowe i drewniane, do kotłowni na Pietrach stalowe w klasie EI30;
 Posadzki: betonowe, okładziny posadzek: płytki ceramiczne, wykładzina PCV, panele.
d) Instalacje w budynku
 Instalacja wodociągowa z rur stalowych,
 Instalacja wodociągowa hydrantowa z rur stalowych,
 Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV,
 Instalacja elektryczna z kabli miedzianych,
 Instalacja c.o. zasilana z kotłów gazowych o mocy 24 kW – na poszczególnej kondygnacji
wydzielone pomieszczenie z kotłem gazowym,
 Instalacja gazowa z rur stalowych,
 Instalacja teletechniczna: telefon, Internet,
 Instalacja oddymiania klatek schodowych.
4. Opis elementów budynku objętych inwentaryzacją i ekspertyzą techniczną:
-

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne z cegły kratówki na zaprawie cementowo – wapiennej,
otynkowane – nie wykazują pęknięć – stan techniczny dobry;

-

Ściany wewnętrzne z cegły kratówki – nie wykazują pęknięć – stan techniczny dobry;

-

Schody zewnętrzne betonowe z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – nie wykazują ugięć stan techniczny dobry;

-

Schody wewnętrzne żelbetowe pokryte lastrico – stan techniczny dobry;
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-

Stolarka okienna PCV– stan techniczny dobry;

-

Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV – stan techniczny dobry;

-

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana – płytowa i PCV – nie wykazuje wypaczeń - stan
techniczny dobry;

-

Stolarka okienna PCV – nie wykazuje wypaczeń i nieszczelności - stan techniczny dobry;

-

Dach w postaci stropodachu wentylowanego ocieplony wełną mineralną – nie wykazuje ugięć –
stan techniczny dobry;

-

Dach w miejscu montażu windy o konstrukcji drewnianej – nie wykazuje ugięć – stan techniczny
dobry;

-

Kominy wentylacyjne i spalinowe – szczelne, nie wykazują pęknięć - stan techniczny dobry;

4. Ekspertyza techniczna.
Ekspertyzą techniczną objęto istniejący budynek administracyjny z planowaną jego przebudową, w
związku z montażem dźwigu osobowego.
a. Elementy konstrukcyjne:
Ekspertyzie poddano elementy konstrukcyjne takie jak ściany konstrukcyjne, stropy oraz elementy
konstrukcyjne dachu.
b. Ogólna ocena stanu istniejącego.
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza się, że stan techniczny istniejącego
budynku – główne elementy konstrukcyjne – na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazują
oznak uszkodzenia.
c. Istniejące i przewidywane obciążenia.
Konstrukcja budynku przenosi obciążenia pochodzące od jej ciężaru własnego, obciążenia
śniegiem, obciążeń użytkowych, parciem i ssaniem wiatru.
Projektowana przebudowa i montaż windy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa konstrukcji i
funkcjonowania obiektu. Wykucia otworów w celu utworzenia dróg komunikacyjnych i montażu
windy nie spowodują osłabienia konstrukcji, ponieważ będą zamontowane nad otworami belki
nadprożowe.
d.

stan podłoża gruntowego
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Stan podłoża gruntowego – grunty stabilne i wystarczająco nośne. Projektowana przebudowa
ogranicza się do robót budowanych w obrębie budynku. Posadowienie płyty fundamentowej pod
dźwig osobowy w strefie istniejących fundamentów budynku.

e. Wnioski i zalecenia.
Dokonane oględziny i ocena techniczna elementów konstrukcyjnych budynku pozwalają na
stwierdzenie, że obiekt znajduje się w ogólnym stanie technicznym dobrym i nadaje się w pełni do
wykonania projektowanych prac budowlanych.

mgr inż. Zbigniew Klinicki
Nr Upr. UAN-KZ-7210-237/87
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OPIS ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
W ramach niniejszego opracowania przewiduje się przebudowę budynku administracji publicznej
w związku z montażem dźwigu osobowego, przy ulicy Pocztowej 7 w Tucholi.
Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o:


Ekspertyzę techniczną dotycząca stanu ochrony pożarowej opracowana przez rzeczoznawcę do
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Józefa Szramę,



Postanowienie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu znak WZ.5595.107.2018 z dnia 16 marca 2018 r.,



Umowę nr OR.032.6.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.,



Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy.

1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz w zależności od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie
powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji.

Obiekt budowlany objęty opracowaniem to istniejący budynek administracji publicznej o konstrukcji
murowanej, tradycyjnej, cztero kondygnacyjny przekryty stropodachem. Do budynku przynależny jest
łącznik parterowy przekryty dachem jednospadowym. W związku z przebudową obiektu jego
przeznaczenie nie ulegnie zmianie. Zmianie ulegnie układ dróg ewakuacyjnych w związku z montażem
dźwigu osobowego na ścianie szczytowej kondygnacji pietra I, II i III oraz na kondygnacji parteru w strefie
budynku istniejącego. Projektowany dźwig osobowy ma na celu zapewnienie komunikacji dla osób
niepełnosprawnych poruszających się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.
W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące prace budowlane:
- wymiana istniejących okien w klatce schodowej nr K1 na witryny w klasie EI 60,
- montaż okien oddymiających w klatce schodowej K1,
- wymiana drzwi obejmujących klatkę schodową nr K1 – drzwi istniejące należy wymienić na drzwi w
klasie EIS 30 z samozamykaczami;
- montaż drzwi na klatce schodowej K1 na poziomie parteru w klasie EIS 30;
- montaż rolety na oknie podawczym na parterze budynku – roleta w klasie EI30;
- wszystkie istniejące drzwi na drogach ewakuacyjnych (zawężających te drogi) należy wyposażyć w
samozamykacze;
- wymiana drzwi i okna w ścianie REI 120 na drzwi i okno w klasie EI60 w łączniku;
- wykucie otworów zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania;
- zamontowania nadproża 2NP 120 zgodnie z częścią rysunkową;
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- zamurowanie otworów zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania;
- przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej – hydrantowej wraz z wymianą hydrantów;
- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie 2 lx na drogach ewakuacyjnych,
- wykonanie systemu sygnalizacji pożaru obejmującą: centralę SSP, czujki dymu, sygnalizatory
akustyczne, podłączenie centrali oddymiania oraz zasilania do siłownika otwierającego drzwi wejściowe.
Szczegółowy opis robót budowlanych zawarto w dalszej części niniejszego opracowania w
branży instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

W ramach montażu dźwigu osobowego wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
- wykonanie wykopu pod dźwig osobowy w istniejącym obiekcie,
- wykonanie podkładu z chudego betonu o gr. 60 cm,
- wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej,
- wykonanie ścian konstrukcyjnych podszybia,
- wykonanie ścian szybu na kondygnacji parter,
- wykucie otworu w konstrukcji dachu parteru;
- montaż szybu na kondygnacji piętro I, II, III,
- wykucie otworów w ścianie szczytowej zgodnie z częścią graficzną projektu,
- zamurowanie otworów w ścianie szczytowej zgodnie z częścią graficzną projektu,
- montaż dźwigu osobowego,
- zasilanie dźwigu osobowego w instalację elektryczną i teletechniczną.
Podstawowe parametry techniczne dźwigu osobowego:
- szerokość dźwigu osobowego – 1,625 m;
- głębokość dźwigu osobowego – 1,725 m;
- wysokość dźwigu osobowego – 14,45 m;
Dane szczegółowe dźwigu osobowego:
Dane dźwigu












Typ:
Napęd:
Sterowanie:
Moc napędu
Udźwig:
Max. liczba startów
Wysokość podnoszenia:
Prędkość
Ilość przystanków/dojść:
Maszynownia:

osobowy
elektryczny, bezreduktorowy
mikroprocesorowe
ok. 4,7kW
630kg / 8 osób
180 startów/h
ok.10 m
1 m/s
4p/4d
przed drzwiami najwyższego przystanku
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Kabina nieprzelotowa 











Panele ścienne – jedna ściana boczna (od strony napędu i
przeciwwagi wykonana z paneli stalowych nierdzewnych)
pozostałe ściany przeszklone szkłem bezpiecznym
osadzonym w ramkach ze stali nierdzewnej.
Podłoga –wykładzina antypoślizgowa
Poręcz
Oświetlenie w podwieszanym suficie
Wentylator
Panel sterowania ze stali nierdzewnej wyposażony w przyciski w języku
Braile’a,
Cyfrowy piętrowskazywacz, gong, przycisk alarm, strzałki kierunku jazdy
System informacji głosowej
Oświetlenie awaryjne 2 h
Wymiary:
- szerokość
1100 mm
- głębokość

1400 mm

- wysokość

2100 mm

Drzwi kabinowe 1
szt.




Drzwi szybowe
4 szt.




Automatyczne teleskopowe, przeszklone – szkło bezpieczne osadzone
w ramce ze stali nierdzewnej

Inne






Okablowanie w szybie
Funkcja zjazdu pożarowego (na stałym zasilaniu)
Funkcja zjazdu awaryjnego
Piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, na pozostałych
przystankach strzałki kierunku jazdy
Intercom



Szerokość 900 mm, wysokość 2000 mm
Automatyczne teleskopowe – przeszklone – szkło bezpieczne osadzone
w ramce ze stali nierdzewnej
Szerokość 900 mm, wysokość 2000 mm

2) w stosunku do budynku użyteczności publicznej powierzchni użytkowych obliczanych
według Polskiej Normy, o której mowa
w §8 ust. 2 pkt. 9, z uwzględnieniem następujących zasad:
W wyniku przebudowy istniejącego obiektu administracji publicznej jego podstawowe parametry nie
ulegną zmianie.
Powierzchnia użytkowa parteru ulegnie zmniejszeniu z 300,29 m2 na 299,42 m2.
Biuro na parterze zmieni swoje przeznaczenie – powierzchnia ta włączona zostanie w układ
komunikacji na kondygnacji parter.
3) formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do
krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań o których mowa
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w art. 5 ust.1 ustawy;
Forma architektoniczna obiektu
Obiekt objęty opracowaniem to budynek administracji publicznej, wykonany w technologii
tradycyjnej – murowanej. Dach przekryty stropodachem wentylowanym. Dźwig osobowy stanowić
będzie element ściśle powiązany z istniejącą bryłą budynku. Dźwig osobowy o podstawie
prostokąta, szyb wykonany z elementów murowanych na poziomie parteru oraz elementów
systemowych – paneli stalowych w kolorze RAL z przeszkleniem.
Funkcja obiektu budowlanego
Funkcja budynku nie ulegnie zmianie, a dźwig osobowy ma na celu ułatwienie przemieszczania się
osób niepełnosprawnych pomiędzy kondygnacjami budynku. Wejścia do dźwigu usytuowane będą
na poszczególnych kondygnacjach.
Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy
Inwestycja będzie dostosowana do otaczającego krajobrazu złożonego z zabudowy bryłowej z
dachami płaskimi.
Wymagania o których mowa w Art.5 ust.1
Planowana inwestycja spełnia wymagania zawarte w art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego.
4) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz
podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię
geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjnomateriałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy
dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu;
4.1 Założenia konstrukcyjne:
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Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie) zapewniono przez spełnienie wymagań zawartych w Polskich Normach
zgodnie z & 204 ust. 4 wyżej wymienionych warunków.
Załączone obliczenia statyczne wykonano w oparciu o następujące normy (obliczenia stanowią
materiał przechowywany w archiwum biura projektowego);
-PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003

- Obciążenia budowli,

-PN-77/B-02011

- Obciążenia wiatrem,

-PN-82/B-02010

- Obciążenia śniegiem,

-PN-B-03150:2000

– Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

-PN-B-03264:2002

– Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone,
Obliczenia statyczne i projektowanie,

-PN-B-03002:1999

– Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

-PN-76/B-03001

– Konstrukcje i podłoża budowli,

-PN-81/B-03020

– Posadowienie bezpośrednie budowli.

Przyjęto do obliczeń:
- I strefa wiatrowa,
- III strefa śniegowa.

4.2 Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego.
Nie określa się.
Dźwig osobowy posadowiony będzie w istniejącym obiekcie budowlanym na poziomie
ustabilizowanego, zagęszczonego gruntu w strefie istniejących fundamentów budynku
administracyjnego.
Warunki posadowienia dźwigu osobowego – posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej

4.3 Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe przegród budowlanych.
Projektowana płyta fundamentowa

Przebudowa budynku administracji publicznej w związku z montażem dźwigu osobowego.
Poziom posadowienia płyty fundamentowej przyjęto na głębokości 1,35 m poniżej poziomu
posadzki na kondygnacji parter.
Płyta fundamentowa wylewana z betonu B20. Grubość płyty – 25 cm. Płyta fundamentowa na
warstwie chudego betonu B10 o gr. 60 cm. Płyta fundamentowa zbrojone krzyżowo dołem prętami
Ø12 co 12 cm. Szczegółowe wymiary płyty fundamentowej zamieszczono w części rysunkowej.
Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe projektowanych przegród budowlanych
- poziom podziemny szybu (podszybie) – ściany fundamentowe konstrukcyjne żelbetowe lub z
bloczków betonowych na zaprawie cementowo – wapiennej;
- poziom parteru szybu – ściany konstrukcyjne z bloczków z bloczków wapienno – piaskowych na
zaprawie cementowo – wapiennej;
- szyb powyżej połaci dachu parteru z paneli stalowych systemowych z przeszkleniem, dostarczony
i zamontowany zostanie przez firmę specjalizującą się w montażu dźwigów.
Wykończenie budynku


Ściany

Ściany po wykonaniu otworów należy pokryć tynkiem i pomalować farbami emulsyjnymi w wybranym
przez Inwestora kolorze.
Ściany po wykonaniu zamurowań należy pokryć tynkiem i pomalować farbami emulsyjnymi w wybranym
przez Inwestora kolorze.


Połać dachowa nad parterem

Fragment połaci dachowej w strefie montażu windy należy wyprofilować styropianem ze spadkiem oraz
wykonać izolację papą termozgrzewalną – szczegóły pokazano w części graficznej.
5) w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego – sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach
inwalidzkich;
Zamontowany dźwig platformowy ułatwi komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami
budynku osobom niepełnosprawnym. Ponadto w wyposażeniu stałym budynku jest schodołaz.
6) w stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego–
podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;
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Nie dotyczy.
7) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania budowlane i technicznoinstalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz
rozwiązania techniczno- budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu alb istotne ze względów bezpieczeństwa,
z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;
Nie dotyczy.
8) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chłodniczych,

klimatyzacji,

gazowych,

elektrycznych,

telekomunikacyjnych,

piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń,
przy czym należy przedstawić:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych –
założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów technicznobudowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,
Nie dotyczy.
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie
wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi
urządzeniami;
Nie dotyczy.
9) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych,
w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno- użytkową, decydującą o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne
parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę,
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;
Urządzenia które zostaną zainstalowane w budynku nie mają wpływu na architekturę i konstrukcję
w budynku.
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10) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającej
w zależności od potrzeb:
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje
energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano- instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych
z przeznaczeniem budynku,
Dźwig osobowy elektryczny o wymaganej mocy napędu 4,7 kW. Zasilanie dźwigu w
ramach istniejącej mocy budynku, zalicznikowo z rozdzielni głównej usytuowanej na
kondygnacji parter.
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych,
w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
Nie dotyczy. Niniejsze opracowanie nie dotyczy przebudowy w w/w instalacje.
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na
gospodarkę energetyczną budynku,
Nie dotyczy.
Dźwig osobowy będzie zasilany w ciepło z pracujących urządzeń będącym jego
wyposażeniem. Temperatura w szybie w sezonie grzewczym wynosić będzie co najmniej
50 C.
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno- budowlanym
rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności
energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych;
Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane spełniają wymagania dotyczące oszczędności
energii – elementy dźwigu wykonane z Maternów o współczynniku przenikania ciepła Uc =
1,1 W/m2K.
11) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania
ścieków,
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Nie dotyczy. Bez zmian.
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
Nie dotyczy. Bez zmian.
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
Nie dotyczy. Bez zmian.
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z
podaniem

odpowiednich

parametrów

tych

czynników

i

zasięgu

ich

rozprzestrzeniania się,
Inwestycja nie stanowi istotnego zagrożenia środowiska ze względu na emisję
hałasu i wibracji, ponieważ niniejszy projekt nie obejmuje budowy budowli i urządzeń
technologicznych mogących wprowadzać emisję hałasu i wibracji.
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
 mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub
eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;
Inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, i nie ma znaczącego
wpływu na środowisko w odniesieniu do uszczuplenia zasobów wód podziemnych. W
zakresie gospodarki wodno – ściekowej nie jest obiektem uciążliwym dla środowiska, a
jego oddziaływanie jest ograniczone do zasięgu granic opracowania, w praktyce też nie
stwarza istotnego zagrożenia dla środowiska geologicznego.
Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne, ponieważ nie emituje szkodliwych dla środowiska
zanieczyszczeń w ilości zagrażającej otoczeniu.
12) w stosunku do budynku – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane
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systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie
lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub
częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie
z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynków,
Nie dotyczy. Bez zmian.
b) dostępne nośniki energii,
Energia elektryczna, sieć ciepłownicza, kotły na gaz.
c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
Istniejąca instalacja energetyczna, sieć gazowa i ciepłownicza.
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
Nie dotyczy.
e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;
Nie dotyczy.
13) warunki ochronny przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.
Podstawę uzgodnienia stanowią dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od
przeznaczenia,

sposobu

użytkowania,

prowadzonego

procesu

technologicznego,

sposobu

magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz
warunków technicznych obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:
1.Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji:
Powierzchnie:
 Powierzchnia zabudowy: 399,30 m2
 Powierzchnia wewnętrzna: 1 301,38 m2
Wysokość budynku:
Budynek z wysokością 14,4 m (średniowysoki SW)
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§6 WT - Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań
rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego
części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej
położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania
wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do
najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się
bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Liczba kondygnacji:
Budynek z czterema kondygnacjami nadziemnymi.

2.Charakterystykę

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.
Elementy wyposażenia i wystroju wnętrz z materiałów palnych typowych dla tego typu budynku i
przyjętych funkcji użytkowych.
W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo.

3.Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
Przeznaczenie : budynek użyteczności publicznej – administracyjny.
Poszczególne pomieszczenia z zagospodarowaniem umożliwiającym przebywanie do 50 osób.
Na poszczególnych kondygnacjach przebywanie do 100 osób jednocześnie. W budynku przebywanie do
300 osób jednorazowo.
Kategoria zagrożenia ludzi: pomieszczenia ze strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia
ludzi ZL III.

4. Informację o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego
Budynek, ze względu na funkcję jaka została w nim przyjęta, kwalifikuje się do właściwej kategorii
zagrożenia ludzi. Z tego też względu dla tego budynku nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.
5. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
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Przyjęta funkcja dla budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować
występowanie w nim stref zagrożenia wybuchem.
6. Informację o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Na podstawie §212.2 wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku ZL.III – „B”.
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporności ogniowej, co najmniej:


Główna konstrukcja nośna klasy odporności ogniowej R 120;



Konstrukcja dachu R30;



Stropy klasy odporności ogniowej REI 60;



Ściany zewnętrzne klasy odporności ogniowej EI 60,



Ściany wewnętrzne EI30;



Przekrycie dachu RE30.

( o↔i),

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniająca ognia – NRO.
Elementy budynku określone, jako nierozprzestrzeniające ognia, powinny spełniać, wymagania zgodnie
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia WT / Dz.U. z 200 nr 56.461/.
W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub tylko z
okładziną zewnętrzną, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniające ognia - rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy
działaniu ognia wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku.

7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe
Strefa pożarowa i strefa dymowa:
Budynek jako jedna strefa pożarowa, zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL.III, w budynku
średniowysokim. Powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej wynosi 2297 m2, przy dopuszczalnej 5000
m2. W strefie pożarowej wydzielone pożarowo kotłownię.
Elementy oddzieleń przeciwpożarowych:
Ściana zewnętrzna budynku zlokalizowana przy granicy działki budowlanej o nr ewid. 2134/2 w
odległości mniejszej niż 4,0 m spełnia wymagania klasy odporności ogniowej REI120. W ścianie
występujące otwory okienne bez wymaganej klasy odporności ogniowej EI60, a docieplenie zewnętrzne
ściany stanowi materiał izolacyjny palny. Stanowi to naruszenie § 232 ust. 1 i 6 rozporządzenia.
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Jako rozwiązanie zastępcze zastosowano wypełnienie otworów okiennych w klasie odporności ogniowej
EI60.
Wydzielenia pożarowe:
Pomieszczenia kotłowni wydzielone pożarowo na każdej kondygnacji. Elementy konstrukcyjne z
materiałów niepalnych właściwej odporności ogniowej, pomieszczenia zamykane drzwiami w klasie
EI30.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od
obiektów sąsiadujących
Odległość budynku administracyjnego do najbliższych zabudowań ZL wynosi 6,9 m, przy wymaganej 8,0
m (dla zabudowy na działce o nr ewid. 2134/2) oraz w odległości 8,0 m od części ścian nie stanowiących
elementów oddzielenia pożarowego, w odległościach bliższych ściany oddzielenia pożarowego w
budynku sąsiednim (działka nr 2137/7) . Odległość budynku administracyjnego do budynków
gospodarczych na działkach sąsiednich ponad 8,0 m.
Lokalizacja względem granic działek zabudowanych :
-

Budynek ze ścianami zawierającymi otwory w odległości od 1,4 do 2,9 m od granic działek
budowlanych;

-

Do terenów nie przeznaczonych pod zabudowę (drogi) odległości nie normowane.

Jako rozwiązanie zastępcze zastosowano wypełnienie otworów okiennych w klasie odporności ogniowej
EI60.
9. Informację o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
Drogi ewakuacyjne
Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami
komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”.
Zapewnia się ewakuację z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyjścia z pomieszczeń na
drogi ewakuacyjne zamknięte drzwiami.
Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m . Ewakuacja
prowadzona łącznie poprzez nie więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejść ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.
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Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych z dopuszczalnych 20 m, na poziomej drodze ewakuacyjnej
do obudowanej pożarowo i oddymianej samoczynnie klatki schodowej K1, przekroczona:
- max. 32 m z pomieszczeń parteru,
- max. 27 m z pomieszczeń I piętra,
- max. 23 m z pomieszczeń II pietra,
- max. 27 m z pomieszczeń III pietra,
do klatki schodowej, co stanowi naruszenie § 256 ust3 rozporządzenia.
Poziome drogi ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 50 m.
Ewakuacja w budynku klatką schodową K2 bez funkcji ewakuacyjnych. Szerokość użytkowa biegów
klatek schodowych 1,1 m przy wymaganej 1,2 m, natomiast szerokość spoczników 1,4 i nie jest
zachowana przy wymaganej 1,5 m, co stanowi naruszenie §68 ust. 1 rozporządzenia.
Drzwi z budynku z klatki schodowej K1 otwierane do wewnątrz co stanowi naruszenie § 236 ust. 4
rozporządzenia.
Klatka schodowa wyposażona w okno oddymiające.
Jako rozwiązanie zastępcze zastosowano zamontowanie rolety w klasie odporności ogniowej EI30 na
oknie w holu. Ponadto projektuje się zamknięcie klatki schodowej K1, jako pionowej drogi ewakuacyjnej
drzwiami dymoszczelnymi o klasie o odporności ogniowej EIS30, z wyposażeniem w urządzenia do
grawitacyjnego ich oddymiania.
Drzwi z pomieszczeń otwierające się na drogi ewakuacyjne powodujące zawężanie szerokości tych
dróg, zostaną wyposażone w samozamykacze.
Oświetlenie dróg ewakuacyjnych
Oświetlenie ewakuacyjne, wymagane na drogach ewakuacyjnych nie posiadających oświetlenia
naturalnego o natężeniu 2 lux w osi drogi ewakuacyjnej. Szczegóły zawarto w niniejszym opracowaniu.
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia
podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi
wymagań w tym zakresie.
Do miejsc, które szczególnie należy oświetlić zalicza się:
 każde drzwi wyjściowe używane w czasie awarii,
 schody, które należy oświetlić w taki sposób, aby każdy stopień był bezpośrednio
oświetlony, oraz spoczniki schodów,
 miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
 miejsca w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa,
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 miejsca przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
 miejsca na skrzyżowaniu dróg ewakuacyjnych i korytarzy,
 miejsca poza i w pobliżu ostatniego wyjścia,
 miejsca w pobliżu punktu pomocy medycznej,
 miejsca w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i urządzenia sygnalizacji pożarowej.
W sensie tego - określenie „w pobliżu" to nie dalej niż 2 m w poziomie od miejsc wyszczególnionych w
punktach a...i Miejsca h oraz i muszą mieć natężenie oświetlenia minimum 5 lx.
Uwaga : Szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i wymagania w projekcie branży elektrycznej – w
dalszej części niniejszego opracowania.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych
Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami :
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa w/g PN-92/N01256/01
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02
Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczeństwa . Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pożarowych. PN-N-01256-5:1998

Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego – wymagana – zgodnie z §6 rozporządzenia w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów.

10. Informację o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w
szczególności

wentylacyjnej,

ogrzewczej,

gazowej,

elektrycznej,

teletechnicznej

i

piorunochronnej
Instalacja wentylacyjna
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160ºC, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po
osiągnięciu temperatury powietrza 110ºC oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy
bez przepływu powietrza.
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Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.
Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna
wynosić co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych
powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia
sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem
wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie
większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z
materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.
Wentylacja w budynku oparta na wentylacji kanałowej grawitacyjnej i miejscowej wywiewnej
mechanicznej.

Instalacja ogrzewcza
Źródło ciepła – na każdej kondygnacji kotły gazowe o mocy 24 kW każdy, instalacja centralnego
ogrzewania doprowadzona do pomieszczeń w budynku.
Instalacja gazowa
Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej stanowi układ przewodów z kurkiem głównym, prowadzonych
na zewnątrz i wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także
urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami powietrzno –
spalinowymi. Instalacja gazowa doprowadzona tylko do kotłów gazowych.
Instalacja elektryczna
Urządzenia winny być dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spełniały one
wymagania warunków technicznych określonych w Polskich Normach i przepisach szczególnych.

Instalacje i urządzenia techniczne i technologiczne
Temperatura zewnętrznych powierzchni urządzeń i zasilających je instalacji, z wyłączeniem instalacji
elektroenergetycznych, jak również temperatura wtłaczanego do pomieszczenia powietrza, nie powinna
przekraczać 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyrażonej w stopniach Celsjusza (°C),
określonej Polską Normą dotyczącą urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
dla klasy temperaturowej par cieczy; Dopuszczalne temperatury pracy urządzeń elektroenergetycznych
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oraz zasady klasyfikacji gazów i par cieczy do klas temperaturowych określają Polskie Normy dotyczące
urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Instalacje i urządzenia techniczne oraz technologiczne, w których podczas eksploatacji mogą wytwarzać
się ładunki elektryczności statycznej o potencjale wystarczającym do zapalenia występujących
materiałów palnych, powinny być wyposażone w odpowiednie środki ochrony, zgodnie z Polskimi
Normami dotyczącymi ochrony przed elektrycznością statyczną.
Winny być dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spełniały one wymagania warunków
technicznych określonych w Polskich Normach i przepisach szczególnych.
11. Informację o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących
bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową
charakterystyką tych urządzeń
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:


Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas
środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pożaru – nie wymagane.



Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nie wymagane .



Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze – nie
wymagane. Przewiduje się jako rozwiązanie zamienne zastosowanie na pionowej drodze
ewakuacyjnej (klatka K1) i poziomych drogach ewakuacji Systemu Wykrywania Zadymiania z
czujkami dymowymi. Nie przewiduje się połączenia z obiektem Państwowej Straży Pożarnej. Sygnał
kierowany do właściciela obiektu i agencji ochrony, jako powiadomienie telefoniczne na bazie sieci
GSM. Szczegóły zawarto w niniejszym opracowaniu.



Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów
ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w
budynku, nadawanych automatycznie – nie jest wymagane.



Urządzenia oddymiające – okno oddymiające klatkę schodową K1 (brak możliwości technicznych
wykonania klapy dymowej w konstrukcji dachu).
Zamknięta drzwiami EIS 60 klatka schodowa K1 stanowiąca pionową drogę ewakuacyjną zostanie
wyposażona w automatyczny system oddymiania w oparciu o okna oddymiające.
Powierzchnia klatki schodowej K1 – 15,85 m2
5 % powierzchni klatki schodowej dla budynków średniowysokich = 0,79 m2
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Okno oddymiające istniejące o powierzchni 1,44 m2 (powierzchnia otworu), a czynna wynosi 1,45 x
0,75 x 0,4 (wsp. przepływu 0,4 przy kącie otwarcia 450) =0,435 m2.
Drugie okno na tej samej kondygnacji klatki schodowej K1 należy wyposażyć również w
automatyczny system otwierania, wówczas łączna powierzchnia czynna wynosić będzie 0,87 m 2,
0,79 < 0,87  warunek spełniony
Do napowietrzania klatki schodowej służyć będą drzwi wejściowe do klatki schodowej K1 o
powierzchni otworu 3,198 m2 wyposażone w elektrozaczep i automatyczny siłownik współpracujący
z centralą oddymiania.



Dźwig dla potrzeb ekip ratowniczych – nie wymagany



Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – wymagane na drogach nie posiadających oświetlenia
naturalnego. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku
oświetlenia podstawowego.
Na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych zastosowane zostanie oświetlenie ewakuacyjne
o nateżeniu 2 lx w osi drogi ewakuacyjnej.



Drzwi i zamknięcia o odporności ogniowej – Klatka schodowa K1 zostanie zamknięta drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej EI30.

Inne urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu:


Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - do wewnętrznego gaszenia pożaru wymagana
Wymagane hydranty na każdej kondygnacji H-25, obejmujące swoim zasięgiem całe
kondygnacje. Szczegóły zawarto w niniejszym opracowaniu.

Hydrant wewnętrzny musi spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.
Zawory odcinające hydrantu powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu
podłogi.
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla
hydrantu: 25 : 1,0 dm3/s.
Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane:
1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;
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2) jako przewody rozprowadzające, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynków
wielokondygnacyjnych.
Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów
palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej
co najmniej EI 60.
Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty
wewnętrzne, powinny wynosić co najmniej DN 25 – dla hydrantów 25.
Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego
budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:
1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach,
2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych: 3 m .

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność
określoną dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej
średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa.
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze
odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinających
hydrantów 33 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich
hydrantów wewnętrznych;
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej
przeciwpożarowej

lub

ze

zbiorników

o

odpowiednim

zapasie

wody

do

celów

przeciwpożarowych, bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpożarowej.


Instalacja odgromowa – wymagana przepisami odrębnymi – istniejąca



Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - wymagany - istniejący

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do
obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
Odcięcie

dopływu

prądu

przeciwpożarowym

wyłącznikiem

nie

może

powodować

samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego,
z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
„zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi
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ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Ocena
zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z
uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna być
wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności
ogniowej.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i
łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych
urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich
przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.
Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana
oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.

12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice
Zgodnie z wymaganiami jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej przy odległości nie
przekraczającej pomiędzy gaśnicami 30 m.
Szczegóły wyposażenia ilościowego i jakościowego należy zawrzeć w Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego budynku.

13. Informacje 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 sprzęcie służącym do tych działań
Droga pożarowa
Droga pożarowa – wymagana. Do budynku zapewnia się drogę pożarową, w oparciu o drogę publiczną
– ul. Pocztowa. Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku
pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 kN
(kiloniutonów). Pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku nie występują elementy o wysokości
przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pośrednictwem drabin i
podnośników pożarniczych.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - wymagane zapotrzebowanie 20 dm3/s.
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Z dwóch hydrantów DN 80 w odległości nie przekraczającej 75m od bliższego i 150m do kolejnego ,
zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach,
przy zachowaniu odległości:
1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy

- do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego

- do 75 m;

3) od ściany budynku

- co najmniej 5 m.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla średnicy nominalnej DN 80, powinna
wynosić co najmniej 10 dm3/s.
Hydrant 1 usytuowany w odległości 14 m od budynku, hydrant 2 usytuowany od hydrantu 1 w odległości
116 m.
Uzgodnienia projektów branżowych
Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest

przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania .
Za urządzenia przeciwpożarowe uznaje się w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i
zabezpieczające, systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe,
urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach
przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia
zabezpieczające przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy
sterowania.

mgr inż. arch. Piotr Adamowski

mgr inż. arch. Lesław Gajda
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA WODOCIĄGOWA – HYDRANTOWA PPOŻ
1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku administracji publicznej w związku z montażem
dźwigu osobowego w ramach projektu pod nazwą: Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi”.
Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej instalacji wodociągowej – hydrantowej do celów
przeciwpożarowych w budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7.
Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia
wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub odwrotnie, należy
traktować jako pełnoprawne z tymi, które opisano w obu częściach - opisowej i rysunkowej opracowania.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
 Podstawa opracowania:


Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony pożarowej opracowana przez rzeczoznawcę do
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Józefa Szramę,



Postanowienie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Toruniu, znak WZ.5595.107.2018 z dnia 16 marca 2018 roku,



Zlecenie Inwestora,

 Uzgodnienia z Inwestorem
 Normy oraz wytyczne do projektowania.
3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA PPOŻ
 Przebudowywana instalacja hydrantowa obejmować będzie ochroną cały obiekt objęty ekspertyzą.
Instalacja będzie stale nawodniona. Obiekt wyposażony będzie w hydranty wewnętrzne DN25 typu HW25 N-30 "UN" w kolorze czerwonym.
 Hydraty DN 25 z pełnym wyposażeniem, z wężem półsztywnym, długość węża 25 m, w szafkach
zamykanych na klucz oznakowane zgodnie z Polską Normą.
 Zawór hydrantowy należy zamontować na wysokości 1350 mm od poziomu podłogi ±100 mm.
 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody z
dwóch hydrantów: 2 x 1dm3/s = 2 dm3/s = 7,2 m3/h.
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 Minimalne ciśnienie wody na hydrancie położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory
hydrauliczne dla określonej wydajności hydrantu musi wynosić nie mniej niż 0,2MPa.
 Źródłem wody dla instalacji hydrantów wewnętrznych jest przyłącze wodociągowe. Istniejące przyłącze
jest wystarczające do zaopatrzenia w wodę przebudowywanej instalacji hydrantowej. Przyłącze
wyposażone jest w zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym.
 Instalację hydrantową – odcinki przebudowywane - projektuje się z rur stalowych ze szwem,
ocynkowanych.
 Rurociągi w zakresie średnic do DN 50mm włącznie wg PN-H-74200
Średnica nom

Średnica zewnętrzna

Minimalna grubość

DN15

21,3

2,65

DN25

33,7

3,25

DN50

60,3

3,65

 Przed przystąpieniem do montażu rury należy dokładnie oczyścić z zewnątrz i wewnątrz.
 Wszystkie rurociągi po zmontowaniu poddać próbie hydraulicznej ciśnieniem 1,5 MPa przez czas 2
godzin. Nie powinny wystąpić przecieki zewnętrzne. Wyniki z prób i płukania wpisać do odpowiedniego
formularza.
 Rurociągi mocować w uchwytach i na konstrukcjach wsporczych. Uchwyty powinny spełniać
następujące wymagania:
Średnica DN

Nośność

Min. przekrój w mm2

Min. długość

Rurociągu

minimalna

(śruby wieszaka)

kołka

≤ 50 mm

2000 N

30 (M8)

30 mm

 Obejmy rurowe powinny posiadać atest CNBOP lub uznanie CE.
 Piony instalacji wodociągowej hydrantowej (P1 i P2) na ostatniej kondygnacji wyposażyć w przewody
cyrkulacji – stal DN 15 – wprowadzając przewód do płuczek ustępowych – w ten sposób zapewniona
będzie cyrkulacja pionów instalacji hydrantowej uniemożliwiająca powstawanie zastoisk wodnych i
gnicia wody.
 Zasilanie hydrantów od pionów P1 i P2 na kondygnacji I piętra i II piętra wykonać w cyrkulacji – stal DN
15 zgodnie ze szczegółem „A” i „B”.
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 Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić stosowne regulacje na hydroforze, aby na
najdalej zainstalowanym hydrancie wydajność na pyszczku prądownicy wynosiła co najmniej 1dm 3/s
przy ciśnieniu co najmniej 0,2MPa zapewniając co najmniej zasięg 3m dla prądu gaśniczego
rozproszonego stożkowego.
4. UWAGI KOŃCOWE
 W trakcie wykonania robót należy przestrzegać przepisy BHP i ppoż.,
 Wymiary i domiary sprawdzić na budowie,
 Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastąpić po otrzymaniu pozytywnego protokółu prób
szczelności i wytrzymałości,
 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi polskimi
normami i przepisami w tym zakresie.
 Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe winny być dopuszczone do obrotu w budownictwie na
terenie Polski. Dla materiałów importowanych nieposiadających takiego dopuszczenia importer powinien
wydać deklaracje zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia. Komplet certyfikatów, atestów,
deklaracji zgodności itp. należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z
projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt i przenosi tę
odpowiedzialność na wykonawcę.

mgr inż. Sebastian Gwarny
Upr. nr POM/0287/PBS/15

mgr inż. Jakub Gorlik
Upr. nr POM/0052/PWOS/10
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PROJEKT BUDOWLANY
Instalacja elektryczna i teletechniczna
Obiekt:

Przebudowa budynku administracji publicznej w związku z montażem windy osobowej

Adres :

Tuchola, ul. Pocztowa 7- działka o nr ewid. 2137/10, 2137/3

Temat :

Instalacja elektryczna zasilania windy osobowej, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego oraz
instalacja sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania klatki schodowej

Inwestor:

Powiat Tucholski; 89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 7

Spis zawartości
1. Opis techniczny i obliczenia
2. Rysunki
Rys. E/1 Rzut parteru
Rys. E/2 Rzut 1 piętra
Rys. E/3 Rzut 2 piętra
Rys. E/4 Rzut 3 piętra
Rys. E/5 Schemat ideowy zasilania windy osobowej oraz oświetlenia szybu windy
Rys. E/6 Schemat ideowy - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - parter
Rys. E/7 Schemat ideowy - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – 1 piętro
Rys. E/8 Schemat ideowy - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – 2 piętro
Rys. E/9 Schemat ideowy - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – 3 piętro
Rys. E/10 Schemat ideowy - system centralnego monitoringu oświetlenia ewakuacyjnego
Rys. E/11 Schemat ideowy instalacja sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania

Projektant:
mgr inż. Wiesław Szymańczak
upr. UAN-KZ-7210-109/86
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7 - w związku z montażem windy osobowej.
Projekt obejmuje:
- wykonanie linii zasilającej windę osobową
- wykonanie instalacji oświetlenia dróg ewakuacyjnych budynku
- wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru na drogach ewakuacji
- wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej
Wskaźniki elektroenergetyczne:
- moc szczytowa części projektowanej: 5,6 kW
- moc szczytowa budynku: 50 kW – b. zm.
- napięcie zasilania: 230/400V
- układ sieci: TN-C/TN-S
Moc szczytowa budynku po rozbudowie instalacji elektrycznej mieścić się będzie w limicie mocy zamówionej. Nie
zachodzi potrzeba zmiany zabezpieczeń głównych.
2. Podstawa opracowania
a)wytyczne inwestora
b) przepis i normy:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r., poz. 1422)
- Norma PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej
- Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
- Norma N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.
- Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
- Norma PN-EN- 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
- Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
bezpieczeństwa
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).
c) inwentaryzacja budowlana obiektu oraz projekt windy osobowej
d) wizja lokalna w obiekcie
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II. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
Stan istniejący instalacji elektrycznej w obiekcie
Budynek Starostwa Powiatowego w Tucholi wyposażony jest instalację elektryczną wewnętrzną zasilaną
z sieci elektroenergetycznej n.n. Złącze kablowo pomiarowe znajduje się na zewnątrz budynku. Główna tablica
rozdzielcza GTR usytuowana jest w korytarzu na parterze. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się
tablice rozdzielcze piętrowe TP1..3.. Wszystkie tablice zasilane są z rozdzielnicy GTR. Z rozdzielnic tych
wyprowadzona jest instalacja elektryczna wewnętrzna.
Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajduje się w korytarzu na parterze – przy wejściu do
budynku.
W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Obie wyposażone są w niezależne od siebie
autonomiczne instalacje oddymiania w oparciu o centralki systemu Mercor 0204. Na korytarzach zainstalowane
są oprawy ewakuacyjne autonomiczne świetlówkowe – zróżnicowane pod względem typów i mocy znamionowej.
W budynku brak instalacji sygnalizacji pożaru.
Stan projektowany
1. Zasilanie windy osobowej
Projektowana winda osobowa zasilona zostanie z istniejącej rozdzielnicy głównej GTR, która znajduje
się w korytarzu na parterze. Rozdzielnicę GTR należy rozbudować poprzez dołożenie pola odpływowego w
postaci zabezpieczenia nadprądowego – rozłącznika bezpiecznikowego R303 D02 20 A. Z pola tego
wyprowadzona zostanie wewnętrzna linia zasilająca przewodem typu YDYżo 5x6 układanym w rurce
instalacyjnej RVS 28 pod tynkiem. Linia zakończona zostanie w szafie zasilająco-sterującej SW przy windzie –
wg rys. E/4. Szafa zasilająco-sterująca stanowi integralne wyposażenie windy. Przy szafie należy pozostawić
zapas przewodu o długości 2 m. Przewód ten podłączony zostanie do panelu zasilającego po zamontowaniu
windy.
Dodatkowo do szafy SW maszynowni windy należy doprowadzić z głównej skrzynki telekomunikacyjnej
łącze telefoniczne – przewód YTKSY 2x2x0,5.
Dla potrzeb oświetlenia szybu windy i gniazda serwisowego w szafie SW należy z tablicy piętrowej TP3
wyprowadzić oddzielny obwód przewodem YDYp 3x2,5 w/t. Przewód zakończyć przy szafie SW, pozostawiając
zapas przewodu dług. 2 m. W szybie zainstalować oprawy oświetleniowe świetlówkowe z kloszem 2x18W o
szczelności IP65. Trasę przewodów oraz rozmieszczenie opraw skoordynować z elementami wyposażenia
szybu.
2. Instalacja sygnalizacji pożaru
Projektem instalacji sygnalizacji pożaru objęte zostay drogi ewakuacji: korytarze i główna klatka
schodowa. W skład instalacji wchodzić będą:
- centrala sygnalizacji pożaru CSP
- optyczne czujki dymu na drogach ewakuacji
- ręczne ostrzegacze pożarowe na korytarzach
- sygnalizatory optyczno-akustyczne na korytarzach
- oprzewodowanie systemu sygnalizacji pożaru
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2.1. Centrala sygnalizacji pożarowej
Centrala CSP koordynować będzie pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmować decyzje o
zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych. Centrala
posiadać będzie możliwość wyprowadzenia min. 2 linii pętlowych adresowalnych z możliwością rozbudowy o
dalsze 2 pętle w późniejszych etapach. Każda pętla dozorowa zapewniać musi włączenie po 127 adresowalnych
elementów liniowych. W przypadku alarmu komunikaty pojawiają się na wyświetlaczu centrali, pozwalając
obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w
adresowalnej pętli dozorowej, centrala wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju
elementu liniowego zgłaszającego alarm.
Centrala CSP zlokalizowana będzie w recepcji – biurze obsługi klienta - na parterze.
Zasilanie centrali CSP wykonać przewodem HDGs PH90 3x2,5 wyprowadzonym z tablicy głównej GTR z przed
wyłącznika głównego budynku (wydzielony i oznakowany obwód). Centrala posiadać będzie własne zasilanie
awaryjne w postaci buforowo ładowanych baterii akumulatorów, pozwalających na co najmniej 1 –krotne
zadziałanie systemu w przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.
2.2. Instalacja sygnalizacji pożaru
W projektowanym układzie centrala współpracować z czujkami optycznymi dymu oraz ręcznymi
ostrzegaczami pożaru. Szczegółowe rozmieszczenie elementów systemu zostało pokazane na rzutach
kondygnacji. W budynku objętym projektem przewidziano 2 pętle dozorowe:
- pętla nr 1 - obejmująca klatkę schodową oraz korytarze parteru i 1 piętra
- pętla nr 2 - obejmująca klatkę schodową oraz korytarze 2 piętra i 3 piętra
Wszystkie elementy systemu zamontować zgodnie z ich rozmieszczeniem w projekcie. Pętle dozorowe wykonać
przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 układanym w rurkach instalacyjnych RB18mm pod tynkiem na stropach oraz
w ścianach z uwzględnieniem co najmniej 10 cm odległości od jakichkolwiek przewodów energetycznych czy
urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne.
Wykonując instalacje pozostawić odpowiedni zapas przewodu zależnie od stosowanego elementu (np. ręczne
ostrzegacze pożarowe – 0,3 m; czujki – 0,5 m; centrala – 1m). Czujki należy montować w uniwersalnych
gniazdach.
Ręczne ostrzegacze pożaru (ROP) należy instalować w miejscach ukazanych na rysunkach na
wysokości około 1,4 m od podłogi z zachowaniem minimalnej odległości około 0,5 m od takich elementów jak
wyłączniki, przełączniki, przyciski, itp.
Sygnalizatory optyczno-akustyczne instalować na osobnych liniach sygnalizacyjnych, które należy wykonać
przewodem HTKSH PH90 1x2x1,0mm2 układanym w rurkach instalacyjnych pod tynkiem na stropach oraz na
ścianach. Wszelkie przejścia przez ściany należy zabezpieczyć materiałami o odporności ogniowej
odpowiadającej odporności ogniowej przeszkody. Niezbędne odgałęzienia i łączenia przewodów wykonać w
puszkach ognioodpornych PIP-2A lub PIP-1.
Po uruchomieniu systemu wykonawca dokona pomiarów rzeczywistego poboru prądu przez system oraz
dokona weryfikacji pojemności akumulatorów zasilania awaryjnego.
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2.3. Połączenie centrali sygnalizacji pożaru z układem sterowania windy osobowej
Z centrali sygnalizacji pożaru należy wyprowadzić przewód HYKSH PH90 1x2x1 P90 do maszynowni
windy, gdzie włączony zostanie do układu sterowania windy – inicjując jej zjazd awaryjny na przystanek
podstawowy w przypadku wywołania alarmu.
3. Instalacja sterowania i zasilania klapami dymowymi (oddymienie klatki schodowej)
Istniejące centralki systemu oddymiania Mercor 0204 nie są przystosowane do współpracy z żadnymi
centralami systemu sygnalizacji pożaru, w związku z tym zostaną zdemontowane wraz z osprzętem (czujkami
dymu i przyciskami oddymiającymi). Nowym systemem oddymiania objęta będzie główna klatka schodowa
budynku. Klatka ta wyposażona jest w uchylne okno dymowe z napędem, które sterowane i zasilane jest z
istniejącej centralki Mercor – przeznaczonej do demontażu. Okno to wraz z napędem pozostaje bez zmian w
dalszej eksploatacji.
System oddymiania zaprojektowano w oparciu o nową centralkę, kompatybilną z centralką systemu
sygnalizacji pożaru, która zainstalowana będzie na klatce schodowej na 3 piętrze, w pobliżu okna oddymiającego
– w miejscu centralki demontowanej Centralka posiadać będzie również funkcję przewietrzania w warunkach
normalnej eksploatacji. Zasilanie centrali oddymiania wykonać przewodem HDGs 3x1,5 z tablicy piętrowej TP3
budynku (wydzielony i oznakowany obwód). Centrala posiadać będzie własne zasilanie awaryjne pozwalające na
co najmniej 1 –krotne zadziałanie w przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej. Centrala pracować będzie jako element liniowy centrali sygnalizacji pożaru (CSP), tj.
włączona zostanie w pętlę dozorową nr 02. W tym celu wyposażona musi być w moduł komunikacji adresowalnej
MKA.
Przyciski oddymiania zainstalowane zostaną na każdej kondygnacji klatki schodowej. Przycisk
przewietrzania zainstalowany zostanie przy centralce na 3 piętrze.
Okablowanie przycisków oddymiania wykonane zostanie przewodem YnTKSY 3x2x0,8. Zasilanie od centralki
oddymiania do siłownika okna oddymiającego wykonać przewodem HLGs 3x1,5.
Dla potrzeb napowietrzania wykorzystane zostaną drzwi wejściowe głównej klatki schodowej. Drzwi te
otwierane będą równocześnie z oknem oddymiającym za pomocą napędu wypychacza (otwieracza drzwiowego)
sterowanego i zasilanego z centrali oddymiania. Dodatkowo drzwi wyposażone muszą być w elektrozaczep,
który otwiera się w momencie rozpoczęcia pracy wypychacza. Po otwarciu skrzydła odcinane jest napięcie od
elektro-zaczepu, który pozostaje w pozycji zamkniętej.
4. Uwagi do eksploatacji instalacji
Istniejące centralki oddymiania wraz z osprzętem i czujkami należy zdemontować. Zdemontowane czujki
dymu podlegają utylizacji.
Konfigurację programową systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania należy uzgodnić z użytkownikiem
(numeracja i nazwa pomieszczeń).
Zarządca budynku zobowiązany jest do konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej zgodnie
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).
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Zarządca budynku wytypuje osoby, które zastaną przeszkolone przez wykonawcę do obsługi central.
5. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
Projekt niniejszy uwzględnia układ dróg ewakuacji w budynku głównym Starostwa oraz wytyczne
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.POŻ. Wymogi opinii dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej
nakazują spełnienie ponad standardowych poziomów natężenia oświetlenia na drogach ewakuacji (Emin= 2 Lx).
W strefach wyjść ewakuacyjnych z budynku przyjęto natężenie oświetlenia E > 5 Lx.
W budynku zaprojektowano oprawy doświetlające drogi ewakuacji. Kierunki ewakuacji wskazywać będą
znaki umieszczane na ścianach.
W celu ujednolicenia systemu oświetlenia dróg ewakuacji - istniejące oprawy awaryjne zostaną
zdemontowane. Dla potrzeb awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacji zaprojektowano oprawy LED autonomiczne
wyposażone w akumulatory pozwalające na 2-godzinną pracę samoistną po zaniku napięcia w sieci. Na
zewnątrz budynku, przy każdym wyjściu zamontowane zostaną oprawy o stopniu szczelności IP65. Wszystkie
oprawy muszą być wyposażone w moduł systemu monitorowania pozwalający na zdalne testowanie i kontrolę
ich stanu.
Zanik napięcia zasilania opraw oświetlenia podstawowego na drogach ewakuacyjnych spowoduje
bezzwłoczne włączenie oświetlenia awaryjnego na tych drogach (według PN-EN 1838:2005). Projektowane
oprawy przewidziano do pracy awaryjnej „na ciemno” - tzn. świecić będą po zaniku napięcia w sieci lub w wyniku
odłączenia napięcia na tablicy piętrowej, do której będą przyłączone. Załączenie opraw ewakuacyjnych nastąpi
również w przypadku odłączenia napięcia za pomocą głównego wyłącznika prądu budynku oraz w przypadku
uszkodzenia w obwodach zasilania oświetlenia podstawowego orytarzy. Oprawy muszą posiadać świadectwo
dopuszczenia CNBOP.
Linie zasilania oświetlenia ewakuacyjnego wykonane będą za pomocą przewodów YDYp 3x1,5 w/t
i przyłączone zostaną do istniejących obwodów zasilania oświetlenia podstawowego korytarzy poszczególnych
kondygnacji - wg schematu na rys. E/6 … E/9. Obwody oświetlenia ewakuacyjnego zabezpieczone zostaną tylko
wyłącznikami instalacyjnymi – z pominięciem wyłączników różnicowo-prądowych. Obwody te należy oznaczyć
odpowiedniki tabliczkami z opisem.
Testowanie opraw oświetlenia awaryjnego odbywać się będzie zdalnie za pomocą centralnego systemu
monitorowania składającego się z centralki oraz rozdzielaczy – wg rys. E/10. Oprawy ewakuacyjne muszą być
kompatybilne z zastosowanym systemem monitorowania. Magistralę systemu monitowania wykonać przewodami
YTKSYekw 1x2x0,8 układanymi wraz z przewodami zasilającymi oprawy. System monitorowania musi również
posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.
Elementy systemu centralnrgo monitorowania zainstalowane zostaną w pomieszczeniu biura obsługi klienta
na parterze.
Moc szczytowa budynku w wyniku montażu oświetlenia ewakuacyjnego nie zmieni się. Nie jest wymagana
zmiana zabezpieczeń głównych.
6. Obliczenia
Analiza obciążenia obiektu po rozbudowie
Moc zamówiona budynku: Pz = 50 kW; In =80A
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Moc szczytowa części rozbudowywanej: 5,6 kW
ze wskazań zarejestrowanych przez urządzenie rozliczeniowe dostawcy energii wynika, że średnie
wykorzystanie mocy szczytowej obiektu wynosi ~ 80% , tj. Ps0 = 40 kW
Po rozbudowie, przy zachowaniu współczynnika zapotrzebowania:
- dla windy osobowej kz = 1
Pz1 = 5,3 kW
- dla oświetlenia ewakuacyjnego : kz = 1
Pz2 = 0,3 kW
przyjęto moc szczytową po rozbudowie: Ps = 40 + 5,3 + 0,3 = 45,6 kW
- prąd obl. : Io = 45600/(1,73*400*0,90) = 72,5 A < 80 A
Obliczona moc szczytowa mieści się w limicie mocy umownej obiektu - nie zachodzi potrzeba zwiększenia
zabezpieczeń głównych
Opracował
Wiesław Szymańczak

Przebudowa budynku administracji publicznej w związku z montażem dźwigu osobowego.
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Przebudowa budynku administracji publicznej w związku z montażem dźwigu osobowego.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót.
Zakres robót obejmuje przebudowę budynku administracji publicznej w związku z montażem dźwigu
osobowego w ramach projektu pod nazwą: „Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi”” na działce
o nr ewid. 2137/10 i 2137/3 w miejscowości Tuchola.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Obszar objęty opracowaniem jest zabudowany – znajduje się na nim budynek administracji publicznej
– Starostwo Powiatowe. Na terenie występuje utwardzenie o nawierzchni bitumicznej oraz
infrastruktura techniczna.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie.
Nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określającym w art. 6 szczegółowy zakres robót
budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - o których mowa w art. 21 a
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane - nie przewiduje się elementów stwarzających
takie zagrożenia.
5. Ogólne warunki bhp podczas wykonywania robót budowlanych

-

plac budowy powinien być wyznaczony z tablicą informacyjną i tablicami ostrzegawczymi,

-

należy zapewnić odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracowników –
z możliwością przebrania się, umycia, zjedzenia śniadania i dostępu do toalety

-

pracownicy powinni zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu budowy i drogami
ewakuacyjnymi oraz powinni być przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstępne, ogólne,
stanowiskowe), wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,

-

sprzęt na budowie musi być sprawny, jego obsługę należy powierzyć osobie
wykwalifikowanej,

-

podczas pracy poszczególnych maszyn na budowie powinny być umieszczone w widocznym
miejscu instrukcje ich obsługi,

-

rusztowania powinny być obsługiwane zgodnie z DTR przez przeszkolonych pracowników.
Rusztowania metalowe powinny być uziemione,

-

okresowo powinny być wykonywane pomiary izolacji i skuteczności zerowania urządzeń,
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-

składowanie materiałów i roboty budowlano- montażowe wykonywać w sposób zapewniający
zachowanie porządku na budowie oraz w sposób zapewniający zachowanie dróg
komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wózków i taczek oraz pojazdów używanych w trakcie
wykonywania robót, jak i dróg ewakuacyjnych,

-

przy pracach na wysokości większej niż 1 m roboty wykonywać ze stałych rusztowań,
z barierkami ochronnymi (lub w pasach). W razie silnych wiatrów, gołoledzi i deszczu roboty
na rusztowaniach są zabronione,

-

na budowie należy przestrzegać przepisy przeciwpożarowe,

-

wszystkie roboty wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
BHP podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych
i rozbiórkowych.
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