
Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

Przedmiot  opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
ORAZ REMONTU SUFITU PODWIESZANEGO NAD SALĄ 
GŁÓWNĄ NA I PIĘTRZE W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM- 
STRAŻNICY OSP W PRZYSTAJNI.

Obiekt:   
                        Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni

                               
Adres inwestycji:
                     42-141 Przystajń, ul. Targowa 6.
Inwestor:
                    Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni
                        42-141 Przystajń, ul. Targowa 6.
Projektant:
                       mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka
                      upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02
Konstruktor:
                        mgr inż. Elżbieta Ochocka
                      upr. nr UAN-VIII/83861/136/87
Opracował: 
                       mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka
                      upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02
Częstochowa, marzec  2006r.                                                         -egzemplarz Inwestora-
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Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Dane ewidencyjne
2. Podstawa opracowania
3. Przedmiot opracowania
4. Lokalizacja, zagospodarowanie działki
5. Opis techniczny i ocena stanu budynku
6. Opis planowanych robót budowlanych
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. projekt zagospodarowanie działki           1: 1000
2. rzut piwnic           1: 100
3. rzut parteru           1: 100
4. rzut  I-go piętra           1: 100
5. rzut II-go piętra/antresoli

-schemat układu kratownicowego
(na podstawie dokonanej odkrywki)                1: 100

6. przekrój  „A-A”                             1: 100 
7. widok wiązara głónego

-schemat układu kratownicowego
(na podstawie dokonanej odkrywki)                 1: 25

8. przekrój „A-A” i „B-B” wiązara głónego
-projekt systemowego sufitu podwieszanego
(w klasie odporności ogniowej EI60)-
rys. szczegółowy.         1: 10

9. rzut i widok projektowanych schodów
oraz wyjścia ewakuacyjnego 
(rzut przyziemia)         1: 25

10. rzut i przekrój „A-A” schodów oraz
wyjścia ewakuacyjnego
(poziom I piętra)         1: 25

11. przekrój „B-B”, „C-C”
(stężenie schodów)         1: 10

12. zestawienie elementów stalowych
schodów zewnętrznych

13. zestawienie stolarki drzwiowej
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Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Postanowienie nr 79/2005 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 27 lipca 2005r. 
(WKO-0226/79/2005)

2. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Przystajń, 
ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń z dnia 8 lutego 2006r. 
( ZP7331-65/05)

3. Ekspertyza dot. Warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni, w którym mieści się Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ZAŁĄCZNIKI:

1. Postanowienie nr 79/2005 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
    Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 27 lipca 2005r. 
    (WKO-0226/79/2005)
2. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Przystajń,           
    ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń z dnia 8 lutego 2006r.
  ( ZP7331-65/05)

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
4.  Oryginał mapy zasadniczej, skala 1: 1000

  5. Odpisy uprawnień, potwierdzenie przynależności do Izb.

CZĘŚĆ OPISOWA:
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Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

1.           DANE EWIDENCYJNE  

1.1.  INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Przystajni.
ul. Targowa 6, 42-141 Przystajń

1.2. OBIEKT:               budynek wielofunkcyjny
                   - strażnica OSP 

1.3. TEMAT:                Projekt schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu 
                   podwieszanego nad salą główną na I piętrze 

w budynku                    wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

1.4. STADIUM:  PROJEKT BUDOWLANY

1.5. PROJEKTANT:  mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka
 upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02

1.6.     KONSTRUKTOR:  . mgr inż. Elżbieta Ochocka
                                            upr. nr UAN-VIII/83861/136/87

1.7.     ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 
                                          

-POW. DZIAŁKI: ~2055 m

-POW. ZABUDOWY :
 

      370,88 m

-POW. UŻYTKOWA:

PIWNICE
PRZYZIEMIE:
garaże
pom. orkiestry

PARTER
I PIĘTRO
II PIĘTRO- antresola
 – wyłączona z użytkowania

775,90 m

134,87 m

129,37m
47,28m

131,66 m
      332,72 m 

-KUBATURA: 3764,42m
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Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

2.        PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa – zlecenie 
2.2. Postanowienie nr 79/2005 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 27 lipca 2005r. 
(WKO-0226/79/2005)

2.3. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Przystajń,        ul. 
Częstochowska 5, 42-141 Przystajń z dnia 8 lutego 2006r.
( ZP7331-65/05)

2.4. Inwentaryzacja budowlana
2.5. Wizje lokalne i pomiary własne.

Niniejsza dokumentacja została wykonana na podstawie opracowanej 
inwentaryzacji  oraz  pomiarów własnych budynku  i odkrywek (sufit nad salą 
główną na I piętrze).

2.6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
      z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
      budowlanego /Dz. U. Nr 140 poz. 906 z dnia 20 listopada 1998r./

3.           PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest spełnienie wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego, dotyczących dopuszczalnej długości dojścia 
ewakuacyjnego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-
budowlanych- zgodnie z postanowieniem nr 79/2005 Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 
27 lipca 2005r. (WKO-0226/79/2005), tj.:

 3.1.wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych z I piętra budynku, z 
       pomieszczenia wielofunkcyjnego o wymaganych parametrach

        technicznych,
3.2.oddzielenie I piętra od konstrukcji dachu przegrodą o klasie EI60   

  odporności ogniowej ogniowej,
3.3.wydzielenie kotłowni przegrodami o klasie EI60 odporności ogniowej

  oraz zamknięcie drzwiami o klasie EI30 odporności ogniowej,
3.4.wykonanie drzwi wyjściowych z budynku o szerokości co najmniej 1,2m   

 ( z głównym skrzydłem o szerokości co najmniej 0,9m)
 otwieranych na zewnątrz,

3.5.wyposażenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczenia sali 
wielofunkcyjnej na I piętrze w instalację oświetlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego zapewniającego natężenie światła na drodze ewakuacyjnej 
mimimum 1 lx (o wymaganych parametrach zgodnie z PN-EN 1838);
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Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

4.      LOKALIZACJA , ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Istniejący budynek objęty opracowaniem  zlokalizowany jest 
w miejscowości Przystajń przy ul. Targowej 6.
Budynek usytuowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 129/3.
Budynek jest obiektem wolnostojącym, wycofanym w stosunku do linii 
zabudowy wyznaczonej przez sąsiadujące budynki mieszkalne.
Od strony ulicy Targowej budynek nie jest ogrodzony. Plac przed budynkiem 
służy jako parkingowy, w tym dla wozów straży pożarnej.
Istniejące miejsca postojowe bilansują 100% potrzeb własnych Inwestora.
Teren wokół budynku jest utwardzony- posadzka betonowa, prawie płaski.
Projekt nie przewiduje istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Jedyna  zmiana  dotyczy  zewnętrznych  schodów  ewakuacyjnyh-  w  miejsce 
istniejących,  nie  spełniających  obowiązujących  przepisów  technicznio-
budowlanych projektuje się nowe o odwróconym kierunku wchodzenia. 
Nie ulega zmianie powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem.
Obiekt posiada instalacje wewnętrzne:
– instalację wodno-kanalizacyjną (szambo)
– instalację elektryczną,
– instalację centralnego ogrzewania (własna kotłownia węglowa);

5.            OPIS TECHNICZNY I OCENA STANU BUDYNKU  

Budynek datowany na lata 80-te XX w. Obiekt  o podstawie prostokąta 
o wymiarach 12.6m x 32.3m, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. 
Wysoka druga kondygnacja podzielona została na antresolę 
i pomieszczenia magazynowe w części klatki schodowej.
Budynek usytuowany względem ulicy podłużnie.  
W budynu znajdują się następujące pomieszczenia:

piwnice: kotłownia, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia
         magazynowe;

przyziemie: pomieszczenia orkiestry oraz garaże samochodów 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni;

parter:pomieszczenie administracyjne, biblioteka, pom. socjalno-
sanitarne;  

piętro: kuchnia, sala bankietowa ze sceną i pomieszczeniami 
zaplecza

oraz pomieszczenie z chłodniami;
antresola: magazyn i wyjście na wieżę

antresolę nie spełniającą warunków techniczno-użytkowych  
wyłącza się z użytkowania (nie przeznaczona na pobyt ludzi); 
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Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Ściany fundamentowe zewnętrzne, wewnętrzne ceglane. Mury piwnic z cegły 
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany parteru oraz piętra z cegły 
pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
Strop nad piwnicą żelbetonowy. 
Stropy nad parterem, I piętrem w części podpiwniczonej oraz garażami 
żelbetonowe.

Wspólny strop (dolny pas drewnianych wiązarów dachowych) nad sala 
bankietową, antresolą oraz klatką schodową  –drewniany: deskowe dźwigary 
kratownicowe wykończone kasetonami z płyt pilśniowych.

Dach w konstrukcji drewnianej- górny pas kratownic pokryty
blacha trapezową na niepełnym deskowaniu.

Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne nakrapiane terraboną.

Stolarka okienna- w większości PCV (biała), szyby zespolone.

Wykończenie wewnętrzne:

- tynki cementowo-wapienne;
- podłoga na sali bankietowej drewniana;
- podłoga w kuchni i chłodni płytki ceramiczne;
- na klatce schodowej i antresoli posadzki lastriko;
- podłoga w toaletach- płytki ceramiczne;
- podłoga w bibliotece i pomieszczeniu straży- wykładzina dywanowa;
- ściany i sufity malowane farbą emulsyjną, olejną –lamperie;
- ściany na sali bankietowej, pomieszczeniu straży i bibliotece obłożone
  panelami ściennymi HDF;
- sufit na sali bankietowej kasetony  z płyty  pilśniowej;

     Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczną, oświetleniową,
- wodno-kanalizacyjną (szambo),
- telefoniczną,
- ocentralnego ogrzewania (własna kotłownia tradycyjna),
- wentylację grawitacyjną,

Ogólny stan techniczny należy uznać za dość dobry. 
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Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

6.           OPIS PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH   

Zakres i  opis robót  budowlanych do wykonania  celem spełnienia  wymagań 
narzuconych  w  Postanowieniu  Śląskiego  Komendanta  Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

Piwnice:

– demontaż istn. drzwi do pom. kotłowni,
– osadzenie  nowych drzwi o  odporności  ogniowej  EI30  zgodnie  z częścią 

rysunkową projektu,
– wydzielemie  pozostałych  pomieszczeń  piwnicznych  od  reszty  budynku 

ścianką o odporności ogniowej min. EI60, tj. ścianką z cegły pełnej 
gr.  12cm  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  i  tynkowanej  obustronnie 
tynkiem cementowo-wapiennym gr. min. 1,5cm,

– osadzenie drzwi w projektowanej ściance o odporności ogniowej EI30;

Parter:

– demontaż istniejących drzwi wyjściowych z budynku,
– montaż drzwi wyjściowych z budynku o szerokości co najmniej 1,2m, 

z  głównym  skrzydłem  o  szerokości  co  najmniej  0,9m)  otwieranych  na 
zewnątrz;
Zaleca się wykrzystanie istniejącego otworu w murze i wykonanie drzwi o 
skrzydle głównym 100cm w świetle + drugie blokowane szerokości 40cm w 
świetle. Drzwi o szerokości  90cm podczas otwierania mogą pomniejszać 
wymaganą szerokość otworu w świetle.

– demontaż istniejących stalowych schodów z uwzględnieniem istniejących 
fundamentów;

– wykonanie  stóp  fundamentowych  pod  projektowane  schody  oraz 
fundamentów liniowych pod część żelbetową ( pierwsze cztery stopnie      
i  spocznik);  stopy  fundamentowe  prostokątne  o  wymiarach  60x60cm, 
zbrojone prętami d12mm, co ~20cm, beton B20, stal AI;
fundamenty  pod  część  żelbetową  schodów:  betonowe  j.w.,  szerokości 
25cm; część tylnia ( sąsiadująca z stopami pod słupy stalowe) gr. 20cm.
Betonową część fundamentów zakończyć ok. 10cm powyżej terenu.
Wykonać  izolację  pozimą-  2x  papa  na  lepiku,  następnie  wypełnienie  z 
bloczków betonowych: boki gr. 25cm, tył- 14cm;

– wykonanie płyty żelbetowej: beton B20, pręty d10mm co 12cm, stal A3;
pręty rozdzielcze d6mm co 25cm, stal A0;

– wykonanie  części  stalowej  schodów  zgodnie  z  częścią  rysunkową  i 
uwzględnieniem uwag;
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Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

I Piętro:

- demontaż istniejących drzwi:
dwuskrzydłowych  prowadzących  na  wewnętrzną  klatkę  schodową 
(wysokość w świetle 187cm),

-   montaż drzwi o normatywnych wymiarach, tj o szerokości co najmniej 1,2m 
w świetle (z głównym skrzydłem o szerokości 0,9m) i wysokości co najmniej 
2,00m  w  świetle;  Zaleca  się  powtórzenie  szerokości  drzwi:  90+90cm 
szerokości w świetle.

- demontaż  istniejących  drzwi  łamanych  prowadzących  na  zewnętrzne 
schody ewakuacyjne,

- demontaż istn. naświetla nad drzwiami,
- skucie  progu  drzwiowego-  poziom  posadzki  I  piętra  w  sali 

wielofunkcyjnej  ma  odpowiadać  poziomowi  spocznika  na 
projektowanych  zewnętrznych  schodach  ewakuacyjnych; 
(dopuszczalny próg drzwiowy wys. max. 2cm)

- skucie istn. nadproża oddzielającego istn. otwór drzwiowy od naświetla;
- osadzenie projektowanych drzwi ewakuacyjnych (brak wymogów p.poż)

łącznie z naświetlem zgodnie z częścią rysunkową;
Zagłębienie osadzenia drzwi jest celowe i podyktowane „kładzeniem” 
się  węższego  skrzydła  naścianę-  nie  przeszkadają  w  ewakuacji. 
Skrzydło  główne  szerokości  100cm  podyktowane  spełnieniem  min. 
szerokości- 0,9m  w czasie jego otwarcia 

– demontaż łatwopalnych okładzin ściennych z płyt drewnopodobnych 
w sali wielofunkcyjnej,

– demontaż  łatwopalnych  okładzin  sufitu  podwieszanego  w  sali 
wielofunkcyjnej,

– montaż systemowego sufitu  podwieszanego o odporności  ogniowej  EI60 
zgodnie z częscią rysunkową i zawartymi uwagami,

– wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z zaleceniami w.w 
Postanowienia  nr  79/2005  z  dnia  27  lipca  2005r.  Wg  odrębnego 
opracowania branżowego;

UWAGA:
Odstąpiono od projektowania zadaszenia wyłącznie nad drzwiami 
ewakuacyjnymi nad  zewnętrznymi schodami. Zadaszenie nie  jest 
konieczne z punktu widzenia przepisów techniczno-użytkowych. 
Racjonalne z punktu użytkowego byłoby zadaszyć całość schodów, 
lecz nie z punktu ekonomicznego. 

Spoczywa obowiązek na właścicielu lub zarządcy obiektu 
budowlanego systematyczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń ze 
schodów w okresie zimowym, w szczególności w trakcie imprez na 
przedmiotowej sali wielofunkcyjnej.
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Projekt budowlany schodów zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego 
nad salą główną na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni.

7.           WARUNKI OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ        

Niniejsze warunki ochrony przeciwpożarowej powstały w oparciu 
o Postanowienie nr 79/2005 z dzia 27 lipca 2005r. (WKO-
0226/79/2005)Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej 
w Katowicach (patrz- załącznik) wyrażające zgodę na:

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dotyczących 
dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, w sposób inny niż określono 
w przepisach techniczno-budowlanych.

USYTUOWANIE  BUDYNKU

Przedmiotowy  obiekt  Remizy  OSP  jest  wolnostojacy,  częściowo 
podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z antresolą nad salą wielofunkcyjną.

Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony ulicy Targowej.
Budynek  posiada  jedną  klatkę  schodową  oraz  schody  zewnętrzne  stalowe 
prowadzące z sali wielofunkcyjnej na I piętrze budynku.

PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W  budynku  nie  przewiduje  się  przechowywania  materiałów  i  substancji 
pożarowo niebezpiecznych. W garażach jednostki OSP przechwywane będą 
materiały do obsługi samochodów pożarniczych.

WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

W przedmiotowym budynku nie przewiduje się pomieszczeń magazynowych, 
składów z materiałami palnymi, w których obciążenie ogniowe przekraczałoby 
wielkość 1000MJ/m2. 

Istniejące  pomieszczenia  techniczne  i  gospodarcze  oraz  garażowe 
przewidywane  są  do  przechowywania  typowych  materiałów  do  obsługi 
budynku.
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KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB 
W BUDYNKU, PARAMETRY BUDYNKU

Budynek użytkowany jest jako:

– budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z trzema stanowiskami
garażowymi,

– zawiera  pomieszczenia:  salę  wielofunkcyjną  na  I  piętrze  Gminnego 
Ośrodka  Kultury Sportu  i  Rekreacji  przeznaczoną głównie  dla  młodzieży 
szkolnej- ilość do 100 osób,

– pomieszczenia biblioteki usytuowane na parterze budynku.

Obiekt przewidziany jest do przebywania w nim następujących ilości osób:

– parter:   pomieszczenia garażowe, pomieszczenia biurowe, biblioteka-    
     20 osób,

– I piętro: pomieszczenie wielofunkcyjne- do 100 osób,

– antresola nad salą- nie przeznaczona na pobyt ludzi;

W związku z przeznaczeniem obiektu i funkcji użytkowej budynek kwalifikuje 
się do:

– kategorii zagrożenia ludzi ZLI

– budynek niski,

– obiekt dwukondygnacyjny

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ 
PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH

W przedmiotowym obiekcie nie występują pomieszczenia, przestrzenie 
zewnętrzne oraz strefy zagrożenia wybuchem.
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KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ OBIEKTU I ODPORNOŚĆ OGNIOWA 
ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, niskiego  
wymagana jest klasa “C” odporności pożarowej. 

Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych i stopień 
rozprzestrzeniania ognia dla klasy odporności pożarowej C przedstawia 
poniższa tabela:

l.p. element budowlany opis elementu Odp. Ogniowa

w [min]

st. rozp. ognia

1

ściany parteru, I piętra-
nośne, zewnętrzne

murowane z pustaków ceramiczych 
o grubości 42cm

REI120, NRO

wymagane REI 60, NRO

2
ściany nośne 
wewnętrzne

murowane z cegły pełnej o grubości 
25cm

REI120, NRO

3
ściany wewnętrzne 
działowe

murowane  z  cegły  kratówki 
o gr. 9cm

EI30, NRO

4

strop nad parterem 
i antresolą

wylewany żelbetowy o gr. 25cm REI60, NRO

wymagane REI60, NRO

5

konstrukcja dachu 
oraz przekrycie

Dach w konstrukcji drewnianej, 
deskowanie ażurowe, pokrycie 
blachą trapezową; 

konstrukcja i poszycie dachu od 
spodu osłonięte będą okładziną-
przegrodą systemową w klasie 
odporności ogniowej EI60

Wymagane REI15,

Planowane REI60, NRO

6

obudowa klatki 
schodowej

ściany murowane z cegły pełnej 
o grubości 25cm obustronnie 
tynkowane

REI120, NRO

wymagane REI60, NRO

Biegi schodów i spoczniki klatki schodowej są wylewane żelbetowe i spełniają 
wymagania klasy odporności ogniowej R60.

Oznaczenia w tabeli:
min. - minuty,
NRO - nie rozprzestrzeniające ognia,
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczą 
               zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach, określona jw.,
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STREFY POŻAROWE, ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE.

Dopuszczalna  wielkość  strefy  pożarowej  dla  budynku  zakwalifikowanego  
do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, niskiego wynosi 8000m2 i nie jest 
przekroczona. 

W budynku wydzielone będą przeciwpożarowo następujące pomieszczenia 
i przestrzenie:

– pomieszczenie kotłowni w piwnicy będzie wydzielone ścianami i stropem w 
klasie odporności ogniowej EI60 oraz drzwiami w klasie EI30 odporności 
ogniowej z samozamykaczem.

– Pomieszczenia garaży OSP wydzielone będą ścianami i stropem w klasie 
REI120 odporności ogniowej jako odrębna strefa pożarowa.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach, 
dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 
lub REI60, wykonane będą w klasie odporności ogniowej EI tych elementów.

WARUNKI EWAKUACJI

Ewakuację poziomą w budynku stanowią korytarze o szerokości 2,20m.
Ewakuację pionową zapewniono poprzez jedną klatkę schodową oraz schody 
zewnętrzne, stalowe prowadzące z sali wielofunkcyjnej na I piętrze.

Wymiary klatki schodowej:

– szerokość biegu schodowów- 1,80m,
– szerokość spocznika międzykondygnacyjnego- 1,60m,
– szerokość spocznika na pełnej kondygnacji- 1,60m;

Wymagane wymiarybiegów i spoczników klatki schodowej dla tego typu 
obiektu wynoszą:

– szerokość biegu schodów- 1,20m,
– szerokość spocznika- 1,5m;

Wymiary schodów zewnętrznych stalowych istniejących:

– szerokość biegu schodów- 0,85m,
– szerokość spocznika- 0,91m,
– ilość stopni w biegu- 21;

Szerokość wyjścia- drzwi na zewnątrz budynku z klatki schodowej wynosi-
 2x 0,64m. 
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Obecnie w budynku z I piętra, maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego  
przy jednym dojściu na zewnątrz budynku po klatce schodowej wynosi 18,5m.

Dokonując analizy warunków ewakuacji w budynku stwierdza się:

– szerokość spocznika i biegu schodów zewnętrznych stalowych spełniają
warunek, aby uzyskać ich zawężenie za zawężenie za stan 
zagrożenia życia ludzi, szerokości te są mniejsze od obecnie wymaganych 
więcej niż 30%,

– dojście  ewakuacyjne z pomieszczeń  na  I  piętrze  obiektu  do  wyjścia na 
zewnątrz obiektu po klatce schodowej wynosi 18.5m,

– przestrzeń antresoli nad salą wielofunkcyjną nie będzie przeznaczona na 
pobyt  ludzi,  przejście  na  klatce  schodowej  wyposażyć  w  barierę 
przegradzającą to przejście,

– długości przejść ewakuacyjnych spełniają obecne wymagania,
– drogi  ewakuacyjne  będą  posiadały  obudowę  i  elementy  wykończenia 

wnętrz  z  materiałów  niepalnych,  posadzki  z  materiałów  co  najmniej 
trudnozapalnych,  łatwopalna  okładzina  sufitu  podwieszanego  na  sali 
wielofunkcyjnej  oraz  okładziny  ścian  z  płyt  drewnopodobnych  będą 
zlikwidowane,

– wszystkie  drogi  ewakuacyjne  posiadać  będą  instalację  oświetlenia 
ewakuacyjnego.

Przewiduje się wykonanie zewnętrznych schodów stalowych ewakuacyjnych  
o wymaganych parametrach, tj. szerokość biegu schodów- 1,20m, szerokości 
spoczników min. 1,50m oraz maksymalna ilośćstopni w biegu- 10.

Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, nie będą, po ich 
całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.

Sufity w pomieszczeniach będą wykonane z materiałów niepalnych 
lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Wysokość  dróg  ewakuacyjnych  nie  będzie  mniejsza  niż  2,2m,  natomiast  
wysokośćprzejscia, drzwi lub lokalnego obniżenia- 2,00m.

W pomieszczeniach budynku objętego opracowaniem, zaliczonych do 
kategorii zagrożenia ludzi nie będą stosowane do wykończenia wnętrz 
materiały łatwo zapalne,  których produkty rozkładu termicznego są bardzo  
toksyczne lub intensywnie dymiące.
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ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU.

Dla  bezpośredniej  ochrony  obiektu  przyjmuje  się  zaopatrzenie  wodne  do  
celów zewnętrznego gaszenia w  ilości 20dm3/s z przynajmniej dwóch 
hydrantów 80. Pierwszy hydrant zlokalizowany będzie na sieci wodociągowej 
bliżej niż 75m od budynku.

DROGI POŻAROWE 

Do przedmiotowego budynku są wymagane drogi pożarowe.
Wymagasnia dla drogi pożarowej spełnia istniejąca droga w ulicy Targowej  
oraz utwardzony plac przed budynkiem.

INSTALACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

Instalacja przeciwpożarowa hydrantów wewnętrznych 25 z wężem 
półsztywnym, z pełną ochroną budynku dla możliwości gaszenia pożaru 
w pierwszej jego fazie,  zarównoprzez personel  obiektu jak i  również przez  
przebywających w budynku ludzi z zewnątrz- zapewnienie niedopuszczenia 
do powstania pożaru w fazie rozwiniętej.

SPRZĘT I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

Obiekt winien posiadać następujące urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy:

1. Podręczny sprzęt gaśniczy w ilości jednej gaśnicy przenośnej ABC na każde 
100m2 powierzchni. Minimalna masa środka gaśniczego 2kg.

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy głównym wejściu do 
budynku  lub  na  głównym  zasilaniu.  Wyłącznik  winien  być  odpowiednio 
oznakowany.  Przyciski  zdalnie  uruchamiające  przeciwpożarowe wyłączniki 
prądu należy lokalizować przy głównym wejściu do budynku.

3. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego z zapewnieniem natężenia oświetlenia 
w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej min. 1 lux, a w punktach ze sprzętem 
i  urządzeniami  przeciwpożarowymi  min.  5  lux  z  czasem działania  min.  2 
godziny od zaniku napięcia pożarowego.

OZNAKOWANIE OBIEKTU

Obiekt oznakowany będzie następującymi znakami bezpieczeństwa:

1. Techniczne środki przeciwpożarowe wg PN-N-01256-4.

2. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92-N-01256-01.

3. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja wg PN-92/N-01256-2.
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Obiekt wyposażony będzie w instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 
i instrukcję alarmowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

UWAGA:

Wymiary elementów i ich opis, zestawienie powierzchni podano na 
rysunkach architektonicznych.
Szczegóły nie ujęte w niniejszym opracowaniu zawarto w odrębnych 
opracowaniach branżowych.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić z wymiarami na budowie.
W przypadku wystąpienia różnic należy projektowany układ dostosować do  
wymiarów na budowie zachowując zasady zawarte w projekcie.

Wszelkie  roboty  wykończeniowo-instalacyjne  należy  wykonać  pod  ścisłym  
nadzorem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie  
ze sztuką budowlaną.

Zakres robót objęty niniejszym opracowaniem  wymaga sporządzenia 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował:

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAŁ 
WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI  
WIEDZY TECHNICZNEJ.

projektant:          konstruktor:
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
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WYMAGANE DOKUMENTY:
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ZAŁĄCZNIKI:
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