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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO W PRZYSTAJNI DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO

INWESTOR: Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

ADRES INWESTYCJI : 42-141 Przystajń  ul. Targowa 6

1.Podstawa opracowania i przedmiot opracowania.

-Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku nr   
 5/2014/PZ z dnia 05.02.2014r
-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
 Przystajń
-Zlecenie Inwestora
-Umowa z dnia 20 listopada 2014r
-Mapa lokalizacyjna
-Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.
-Obowiązujące normy i przepisy budowlane
-Inwentaryzacja do celów projektowych.
-Wizja lokalna w terenie.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dostosowania istniejącego
budynku Gminnego Publicznego Przedszkola w Przystajni do wymagań
bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Decyzji Nr
5/2014/PZ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku z
dnia 5 lutego 2014r.

2. Zagospodarowanie terenu :

2.1.Przedmiot inwestycji, lokalizacja.
Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku Gminnego Przedszkola
Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.
Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Przystajni, przy ul. Targowej 6.
Działka jest w trwałym zarządzie Inwestora.

2.2.Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu.
Na przedmiotowej działce znajduje się budynek Przedszkola wraz z placem zabaw
dla dzieci oraz miejsca parkingowe dla pracowników i rodziców , placyk gospodarczy
ze śmietnikiem i urządzoną zieleń ozdobną .
Obiekt posiada wszystkie niezbędne przyłącza mediów

Zagospodarowanie terenu działki nie ulegnie zmianie. Wszystkie przewidziane do
wykonania roboty budowlane prowadzone będą wewnątrz budynku. 
Zakres przewidzianych prac nie  zmienia gabarytów istniejącego budynku.
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3.Opis do projektu  budowlanego.

3.1. Przeznaczenie i program u żytkowy.

Projekt nie zmienia sposobu dotychczasowego użytkowania obiektu.
W poziomie piwnicy istnieją  pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, 
techniczne oraz kotłownia i skład opału. Istniejąca kotłownia na eko-groszek i skład
opału były modernizowane 3 lata wcześniej i spełniają wymagania p-poż
( pomieszczenia odebrane i zaakceptowane przez Straż Pożarną)
W części parterowej budynku znajdują  się  : przeprojektowana strefa wejściowa do
budynku, szatnia dzieci,  sala zabaw maluchów , sala posiłków, zespoły sanitarne
oraz kuchnia z zapleczem i pomieszczeniami towarzyszącymi.
W poziomie piętra znajdują się : trzy sale zabaw dla dzieci starszych, sala zabaw
ruchowych, zespoły sanitarne dzieci i personelu, oraz pomieszczenie
administracyjne, pomieszczenie dyrekcji i magazynek.

Zgodnie z zaleceniami Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p-poż. dotyczącymi stanu
ochrony przeciwpożarowej,  przyjęto następujące rozwiązania projektowe:

– budynek przedszkola stanowił będzie jedną strefę pożarową
– ewakuacja odbywać się będzie dwoma wydzielonymi klatkami schodowymi, z

instalacja oddymiania i napowietrzania na wypadek pożaru
– zaprojektowano system oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego w

przestrzeniach pionowych oraz poziomych ciągów komunikacji ogólnej (w
klatkach schodowych oraz korytarzach)  oraz wyposażenie budynku w  znaki
ewakuacyjne wskazujące kierunek ewakuacji.

– Przebudowie ulega strefa wejścia głównego do budynku czyli schodów
wyrównawczych na poziom parteru oraz wykonanie dodatkowej klatki
schodowej ( spełniającej wymagania  p-poż) w obrębie istniejących ścian
zewnętrznych budynku.  

– W obrębie piwnicy  istniejące  klatki schodowe zostaną zamknięte drzwiami w
klasie odporności ogniowej EI30. Ponadto w poziomie przyziemia , na
początku biegu schodowego prowadzącego do piwnicy, zostanie
zamontowana barierka ruchoma uniemożliwiająca omyłkowe zejście ludzi do
piwnicy w przypadku prowadzenia ewakuacji.

– Istniejąca i projektowana klatka schodowa w poziomie parteru oraz piętra
zostanie wydzielona pożarowo  drzwiami  w klasie odporności ogniowej EI30.

– Istniejąca środkowa klatka schodowa pozostaje wewnętrzną droga
komunikacyjną , nie będzie pełnić funkcji drogi ewakuacyjnej , pozostaje
otwarta

– poddasze nieużytkowe zostanie zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI
30 w obrębie obu istniejących klatek schodowych

– Przyjęto wymianę drzwi wejściowych do istniejącej klatki schodowej na drzwi
dwuskrzydłowe  o szerokości użytkowej 120 cm – poszerzenie otworów wraz z
wykonaniem nowych nadproży 

– Wszystkie kondygnacje budynku posiadają  punkty poboru wody do celów
przeciwpożarowych – hydranty wewnętrzne.
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3.2. Zakres prac do wykonania: 

          a. wyburzenia :

- ściana osłonowa wejściowa w obrębie podcienia z drzwiami wejściowymi
- ścianka działowa w obrębie parteru (strefa wejściowa)
- wyburzenie  schodów wyrównawczych prowadzących na parter ( strefa

wejściowa) 
- wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej osłonowej w obrębie projektowanej

klatki schodowej wraz z wykonaniem nadproża w celu wykonania fasady
- wyburzenie stropu nad parterem w obrębie projektowanej klatki schodowej 
- wyburzenie fragmentu stropu nad piętrem w obrębie projektowanej klatki 

schodowej w celu wykonania klapy oddymiającej 
- poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie wejścia zewnętrznego istniejącej

klatki schodowej  i wiatrołapu – na parterze
- demontaż istniejących podłóg w obrębie parteru
- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych na parterze i piętrze  pomiędzy

projektowaną klatką schodową korytarzami 
- wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy salami zabaw na piętrze
- wyburzenie i demontaż drzwi w sali posiłków na parterze i sali zabaw

ruchowych na piętrze

b. domurowania :

- wykonanie na wszystkich kondygnacjach nowych ścianek działowych gr. 12
cm z cegły dziurawki zamykających istniejącą klatkę p-poż i montaż drzwi w
klasie odporności ogniowej EI-30 ( w piwnicy i na strychu drzwi pełne, na
parterze i piętrze drzwi przeszklone) 

- wykonanie ścianek wydzielających od korytarza w sali posiłków na parterze i
sali zabaw ruchowych na pietrze - gr. 12 cm z cegły dziurawki 

c. budowa klatki schodowej :

- wykonanie  żelbetowych biegów schodowych i spoczników z poziomu parteru
na piętro - wg. części konstrukcyjnej

- wykonanie żelbetowego biegu wyrównawczego w obrębie strefy wejściowej –
wg cz. konstrukcyjnej

- wykonanie balustrady  wzdłuż biegów schodowych i podestów oraz barierki
ochronnej przy fasadzie przeszklonej – balustrady stalowe w układzie
pionowym z dodatkowym pochwytem dla dzieci na wysokości 70 cm

- wykonanie otworu i stalowego wzmocnienia stropu piętra nad  klatką
schodową oraz obudowa szybu klapy oddymiającej  wraz z ociepleniem –
ścianka z cegły dziurawki gr. 12 cm + wełna mineralna 12 cm + płyta g/k 

- montaż fasady na podeście nowej klatki schodowej 
- montaż fasady wejścia głównego do budynku
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d. roboty wyko ńczeniowe :

- wykonać  docieplenia na istniejącej konstrukcji dachowej w obrębie
istniejących klatek z wełny mineralnej gr. 22cm w tym : 12 cm pomiędzy
krokwiami i 10 cm na ruszcie stalowym + folia paroizolacyjna pod płyty g/kf

- w obrębie zadaszenia istniejącej klatki schodowej p-poż. zamontować
wymiany między istniejącymi krokwiami pod klapę oddymiającą

- docieplić  od strony strychu obudowy klatek schodowych warstwą wełny
mineralnej gr 12cm i  płytami g-k.

- pomalować wszystkie elementy drewniane więźby dachowej środkami
impregnującymi przeciw grzybom , pleśniom, owadom i przeciw pożarowo 

     ( R 15) 
– uzupełnienie tynków na domurowanych ścianach i po wyburzeniach
– malowanie ścian i sufitów korytarzy i klatek schodowych farbami lateksowymi
     w kolorach pastelowych
– stolarka drzwiowa wewnętrzna , drewniana - do pomieszczeń w kolorze   
     białym, do klatek schodowych w kolorze pomarańczowym 
– ślusarka aluminiowa fasad przeszklonych w kolorze szarym z drzwiami  
     wejściowymi w kolorze pomarańczowym
– balustrada projektowanej klatki schodowej – ze stali nierdzewnej w układzie 
     pionowym z dodatkowym pochwytem dla dzieci w kolorze pomarańczowym lub
     alternatywnie stalowa malowana proszkowo w kolorze szarym z pochwytem 
     dla dzieci w kolorze pomarańczowym
– nawierzchnia projektowanej klatki schodowej i strefy wejściowej – płyty 
     gresowe antypoślizgowe w dwóch kolorach w tym : posadzki i spoczniki w 
     kolorze pomarańczowym , biegi schodowe w kolorze szarym
– osłony grzejnikowe trzech grzejników w obrębie przeprojektowanej strefy 
     wejściowej i klatki schodowej – drewniane analogiczne jak osłony istniejące
– wymiana wykładziny podłogowe w ciągach komunikacji poziomej (korytarze) i 
     w opisanych na rzutach kondygnacji salach  zabaw ( ok. 253m2) – wykładziny
     pcv obiektowe z atestem do stosowania dla przedszkola , z cokołami       
     wys.15cm 

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu  :

-powierzchnia zabudowy 775,00m
-powierzchnia użytkowa 1.800,00m2
-wysokość budynku 8,30 m
-kubatura 5.808,00m3 
Budynek zakwalifikowano jako niski (N).

3.4.Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji ani formy architektonicznej budynku.
Parter oraz piętro budynku obejmują zasadnicze i pomocnicze pomieszczenia
przedszkola, natomiast w poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia
gospodarcze, magazynowe oraz techniczne wraz z kotłownią i składem opału.
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3.5.Opis materiałowo – konstrukcyjny budynku

Obiekt  wykonany jest w technologii tradycyjnej, jako piętrowy, z poddaszem
nieużytkowym, podpiwniczony.
-fundamenty – z betonu żwirowego, zbrojone 
-ściany zewnętrzne warstwowe – murowane z pustaków ceramicznych MAX na
zaprawie cementowo - wapiennej oraz wapiennej
-ściany  wewnętrzne konstrukcyjne – murowane z  cegły pełnej ceramicznej na
zaprawie cementowo - wapiennej oraz wapiennej
-schody między kondygnacyjne – żelbetowe wylewane na mokro
-stropy – typu Akermana
-dach – konstrukcja drewniana
-pokrycie dachu – blacha powlekana trapezowa.

3.6. Opis podstawowych danych technologicznych prow adzonej działalno ści.

Zakres działalności przedmiotowej inwestycji obejmuje pomieszczenia przedszkolne.
Przedszkole  4-ro oddziałowe
Warunki lokalowe pozostaną bez zmian.
Zatrudnienie pracowników pozostanie bez zmian.

3.7.Zapotrzebowanie energetyczne

Nie ulegnie zmianie. 

3.8. Istniej ące  instalacje

– instalacja  p-poż. - wewnętrzne hydranty
– instalacja wod-kan
– instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych
– instalacja centralnego ogrzewania z własnej kotłowni
– wentylacja grawitacyjna

Projektuje si ę :
– oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne na drogach komunikacji ogólnej oraz

wyłącznik przeciwpożarowy prądu wg opracowania branży elektrycznej
– przeprojektowuje się instalację c.o w obrębie przebudowywanej strefy

wejściowej i nowej klatki schodowej wg opracowania branży sanitarnej

3.9.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlaneg o.

Nie dotyczy. Charakterystyka energetyczna budynku nie ulegnie zmianie.
Pożądane wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych budynku w celu
poprawienia wskaźników energetycznych obiektu . 
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3.10.Dane techniczne charakteryzuj ące wpływ obiektu budowlanego na
środowisko.

3.10.1.Dane ogólne.
Projekt dostosowania istniejącego budynku przedszkola do wymagań
bezpieczeństwa  pożarowego obejmuje swym zakresem prace wewnątrz budynku,
nie wykraczające poza jego obrys.

3.10.2.Gospodarka odpadami. - istniejąca 

3.10.3.Gospodarka wodno – ściekowa. - istniejąca
.
3.10.4.Emisje zewnętrzne – nie dotyczy

3.10.5.Informacja o planowanym  przedsięwzięciu wg art.46 Prawo Ochrony
Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001 r.)
-Projektowana inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie działki.
-Na przedmiotowej działce w chwili obecnej znajduje się budynek
Gminnego Publicznego Przedszkola  oraz plac zabaw dla dzieci przedszkolnych.
Pozostałą część działki stanowi pow. dojść i dojazdów i miejsc postojowych oraz
powierzchnia biologicznie czynna, częściowo porośnięta drzewami i krzewami
ozdobnymi. Istniejące zagospodarowanie działki nie ulegnie zmianie.
-Rodzaj technologii – nie dotyczy. Obiekt nadal spełniał będzie funkcję przedszkola.
-Ewentualne warianty przedsięwzięcia -w chwili obecnej nie przewiduje się innej
działalności niż założona.
-Zapotrzebowanie wody zimnej- bez zmian.
-Inwestycja nie wymaga rozwiązań chroniących środowisko
-W związku z budową obiektu nie przewiduje się wprowadzania do
środowiska jakichkolwiek substancji szkodliwych .

3.10.6.Dane dotyczące kwalifikacji inwestycji
Inwestycja nie powoduje żadnego wzrostu emisji zewnętrznych  Zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. Dz.U.Nr 179, poz 1490 w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na stan
środowiska (...); niniejsza inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko.
Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko

Uwagi ko ńcowe
• wszystkie wymiary sprawdza ć na budowie
• poziom “zero” przyjęto na poziomie istniejącej posadzki parteru 
• Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonawstwa i odbioru robót” , zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
bhp , pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń
formalno-prawnych.

• Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i
materiały posiadające wymagane przepisami atesty , świadectwa i certyfikaty.
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4. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego
budynku przedszkola w m. Przystajń ul. Targowa 6.
Dane techniczne i program użytkowania  

Parametry liczbowe:

− ilość kondygnacji podziemnych             - 1,
− ilość kondygnacji nadziemnych                        -  2 ,
− wysokość budynku                                -  8,3 m,
− pow. zabudowy przedmiotowego  budynku                      -   775,0.m2  
− Powierzchnia wewnętrzna                                              ok. 1800 ,0m2
− Kubatura                                                                             -  5808,0m³ 
                  

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
Możliwe zdarzenia pożarowe w obiekcie

Należy założyć, iż ewentualne pożary mogą powstać w każdym z pomieszczeń budynku bez
względu na porę ich użytkowania.
Na  kondygnacjach  nadziemnych  pomieszczenia  użytkowe  powinny  być  oddzielone  od
układów  komunikacji  poziomej  korytarzy  oraz  od  innych  pomieszczeń  ścianami  w
wymaganych klasach odporności ogniowej. Zjawiska pożarowe wstępnego rozwoju pożaru
jak dym będą się rozprzestrzeniały do układów komunikacyjnych poziomych.
Pożary mogą  powstawać  zarówno w kubaturze właściwej  pomieszczenia jak i  w strefach
pomiędzy stropami właściwymi i podwieszonymi.
Strefy te wykorzystywane są  jako trasy przebiegu instalacji  użytkowych w obiekcie jak i
instalacji  zasilających  urządzenia  przeciwpożarowe.  Nie  można  również  wykluczyć
przypadków sabotażu i  rozwoju zdarzeń  pożarowych w pomieszczeniach nie zagrożonych
pożarem jak sanitariaty, układy komunikacyjne i piony klatek schodowych.
W przypadku pożaru  wyłączanie  instalacji  i  urządzeń  technicznych,  takich  jak  instalacje
elektryczne, wentylacyjne, grzewcze,  itp, następuje w sposób ręczny poprzez odłączenie tych
urządzeń  od  zasilania  i  przede  wszystkim  poprzez  zadziałanie  przeciwpożarowego
wyłącznika prądu. Obiekt nie posiada systemu sygnalizacji pożaru. 
Automatycznie  następuje  uruchomienie  instalacji  oddymiających  w  dwóch  klatkach
schodowych,  a  także  załączenie  instalacji  oświetlenia  ewakuacyjnego  na  poziomych,
pionowych drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach sal dla dzieci.

Koncepcja zabezpieczeń przeciwpożarowych

W celu zapewnienia nośności ogniowej i oddzielenia poszczególnych pomieszczeń i układów
komunikacyjnych  należy dobrać  odpowiednią  do  zagrożeń  pożarowych,  klasę  odporności
pożarowej budynku „C” dla budynku zaliczonego do kategorii ZL II zagrożenia ludz. Dla tej
klasy dobiera się poszczególne klasy odporności ogniowej elementów budynku. Dobór ten
przedstawiono w dalszej części  opracowania. 
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W omawianym budynku przyjęto niżej wymienione zasady:

1) Obiekt   Przedszkola -  ZL II,   będzie stanowił  jedną  strefę  pożarową,  z  niezbędnymi
wydzieleniami przeciwpożarowymi.

Celem zapewnienia urządzeń  służących do gaszenia pożaru we wstępnej jego fazie przez
użytkowników obiektu zapewniono w budynku:

1) gaśnice przenośne do gaszenia pożarów grupy ABC oraz urządzeń  elektrycznych pod
napięciem,

2) instalację przeciwpożarową hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym.

Warunki techniczne dla tych urządzeń określono dokładnie w dalszej części opracowania.

Celem  zapewnienia  dostatecznego  oświetlenia  dróg  ewakuacyjnych  (korytarzy,  klatek
schodowych  oraz  sal  dzieci  w  warunkach  braku  zasilania  podstawowego  przewidziano
oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. 

Warunki techniczne dla oświetlenia awaryjnego określono w dalszej część opracowania.

Dla jednostek ratowniczych straży pożarnej zapewniono przede wszystkim:

1) zasoby przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego – hydranty zewnętrzne 80.
2) drogi  umożliwiające dojazd do obiektu w każdej porze roku. 
3)  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  umożliwiający  działania  ratownicze  w  przypadku

konieczności operowania prądami wody.
Usytuowanie budynku

Budynek  od  granic  sąsiednich  działek  oddalony  jest  na  odległość  min.  4  m  i  8  m  od
budynków sąsiednich. 

Kwalifikacje  po żarowe,  klasa  odporności  pożarowej  obiektu  i  odporność  ogniowa
elementów budowlanych

Obiekt z uwagi na występującą funkcję użytkową jako budynek  , kwalifikuje się do kategorii
zagrożenia ludzi ZL II. W budynku nie  występują pomieszczenia, w których mogą
przebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób oraz pomieszczenia nie są przeznaczone dla
dzieci w grupach powyżej 30 osób – dzieci do lat 7 lat.
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, niskiego  przyjęto klasę
„C” odporności pożarowej. 
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Projektowane   klasy odporności ogniowej elementów budowlanych i stopień
rozprzestrzeniania ognia dla klasy odporności pożarowej  C przedstawia poniższa tabela.

KLASA
ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ

BUDYNKU

ELEMENTY BUDYNKU MINIMALNA
ODPORNOŚĆ
OGNIOWA W

MIN.

ROZPRZESTR
ZENIANIE

OGNIA

C

Główna konstrukcja nośna (ściany,
słupy, podciągi, ramy)

(R60) NRO

Ściana zewnętrzna (EI 30)(o-i) NRO

Obudowa poziomych dróg
ewakuacyjnych

(EI 15) NRO

 Konstrukcja nośna dachu (R 15) NRO

Przekrycie i pokrycie  dachu (RE 15) NRO

Strop (REI 60) NRO
Oznaczenia w tabeli:

min. - minuty,
NRO - nie rozprzestrzeniające ognia,
R -  nośność  ogniowa  (w  minutach),  określona  zgodnie  z  Polską  Normą  dotyczącą  zasad  ustalania  klas  odporności

ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-)            - nie stawia się wymagań.

Jeżeli ściana zewnętrzna stanowi główną konstrukcję budynku – to klasa odporności ogniowej
tej ściany wynosi REI 60.

− biegi i spoczniki schodów wykonane w klasie odporności ogniowej R 60,
− ściany działowe korytarzowe wykonane w klasie EI 15,
− klasa odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej dotyczy również połączenia

tej ściany ze stropem,

Elementy  okładzin  elewacyjnych  mocowane  do  konstrukcji  budynku  w  sposób
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z
wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej.

Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe 
Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pożarowej  dla  budynku  zaliczonego  do  kategorii
zagrożenia ludzi ZL II niskiego  wynosi 5000 m². 
Powierzchnia  strefy pożarowej przedmiotowego budynku nie jest przekroczona w stosunku
do powierzchni dopuszczalnej.
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W obiekcie, wydzielone przeciwpożarowo są następujące pomieszczenia i przestrzenie:

− kotłownia na opał stały w piwnicy poprzez ściany w klasie EI 60 , strop w
klasie REI 60 oraz drzwi w klasie EI 30 odporności ogniowej,

− skład opału poprzez ściany w klasie EI 120 , strop w klasie REI 120 oraz
drzwi w klasie EI 60 odporności ogniowej,

− klatki  schodowe poprzez obudowę ścianami w klasie odporności ogniowej
REI 60, zamknięciem drzwiami ppoż. w klasie odporności ogniowej EI 30.
Klatki  schodowe  posiadają  instalację  do  usuwania  dymów  i  gazów
pożarowych,

− przestrzeń nieużytkowego poddasza poprzez zamknięcie drzwiami w klasie
odporności ogniowej min. EI 15,

− kondygnację  piwnic  poprzez  zamknięcie  drzwiami  w  klasie  odporności
ogniowej EI 30.

Przejścia i przepusty instalacyjne wykonane w klasie odporności ogniowej odpowiadającej
klasie oddzieleń i wydzieleń przeciwpożarowych, dotyczy również przepustów przez  stropy
budynku.
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu,
zabezpieczyć przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia
ewakuacyjnego  na  drogę  ewakuacyjną  lub  do  innej  strefy  pożarowej  albo  na  zewnątrz
budynku, zapewniono przejście ewakuacyjne, o długości nieprzekraczającej :

- w strefie pożarowej ZL – 40 m.
Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż dwa pomieszczenia.
Szerokość przejścia ewakuacyjnego nie będzie mniejsza niż 0,9 m. 

Dojścia ewakuacyjne

Długość  drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę  drogę  do wyjścia do innej
strefy pożarowej  lub na zewnątrz budynku, zwanej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzy się
wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa tablica nr 2.

Tablica nr 2

Rodzaj strefy pożarowej
Długość dojścia w m

Przy jednym dojściu
Przy co najmniej 2

dojściach1)

 ZL II 102) 40

1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100 % od
najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.

2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
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Z pomieszczeń na   parterze i I piętrze zapewniono drogi ewakuacyjne z jednym  kierunkiem
dojść  ewakuacyjnych.  Drzwi  otwierane  na  zewnątrz  pomieszczeń  w  kierunku  korytarza
ewakuacyjnego.

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku, otwierają  się  na zewnątrz i
posiadają szerokość min. 1,2 m.

Korytarze ewakuacyjne będą posiadały szerokość minimum1,4  m.

Najmniejsza  szerokość  drzwi  w  świetle  ościeżnicy   wynosi  0,9  m,  a  z  pomieszczeń
administracyjnych służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.
Drzwi do pomieszczeń sal zabaw dla dzieci, posiadają szerokość w świetle 0,9 m. Drzwi z
pomieszczeń sal zabaw dla dzieci  otwierane w kierunku na zewnątrz pomieszczenia.
Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, posiadają co najmniej, jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości
nie mniejszej niż 0,9 m.
Do celów ewakuacji stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych jest zabronione.
Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę  ewakuacyjną,  nie mogą,  po ich całkowitym
otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi , będą wykładać się na ścianę .

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

Na  drogach  komunikacji  ogólnej,  służących  celom  ewakuacji,  stosowanie  materiałów  i
wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.
Wysokość dróg ewakuacyjnych nie  mniejsza niż 2,2 m natomiast wysokość przejścia, drzwi
lub lokalnego obniżenia  2,0 m.
W pomieszczeniach projektowanego budynku zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, do
wykończenia wnętrz nie zastosowano materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru
dla omawianego  budynku wynosi 20 dm3/s.

Powyższą  wydajność  wody  zapewniono  z  dwóch  hydrantów  zewnętrznych  DN  80   o
wydajności 10 dm3/s każdy przy ciśnieniu 0,2 MPa.
Odległość hydrantów zewnętrznych od ścian zewnętrznych omawianego budynku nie będzie
mniejsza niż 5 m i większa niż 75 m.

Średnice  nominalne  (DN)  przewodów  wodociągowych  w  sieci  obwodowej,  wyrażone  w
milimetrach, na których zainstalowane będą hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny
wynosić co najmniej DN 100.
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Hydranty  zewnętrzne  posiadają  możliwość  ich  odłączania  zasuwami  od  sieci.  Zasuwy
powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w położeniu
otwartym.

Wymagania  dla  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  wodnego  zgodnie  z  rozporządzeniem
Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych(Dz.U. nr

  Drogi pożarowe

Do budynku jest  doprowadzona droga pożarowa, przebiegająca w ulicy miejskiej. Dojście o
długości  nieprzekraczającej  30  m  zapewniono  z  tej  drogi  do  wyjścia  ewakuacyjnego  z
przedszkola.

Droga pożarowa do omawianego budynku    spełnia poniższe wymagania:

- szerokość  jezdni  nie  mniejsza  niż  4  m.  na  odcinku  tym   dodatkowo  zapewniono
utwardzone pobocze o szerokości co najmniej 1 m , które może być wykorzystywane do
ruchu pieszych,

- pomiędzy  budynkiem  a  drogą  pożarową  nie  będą  występować  stałe  elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m,

- budynek  jest  połączony  z  drogą  pożarową  utwardzonym  dojściem   o  szerokości
minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, tych wyjść ewakuacyjnych z budynku ,
poprzez które jest możliwy dostęp , bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej
strefy pożarowej,

- najmniejszy promień zewnętrznych łuków drogi pożarowej wynosi co najmniej      11 m,
– nacisk na oś samochodu 100 kN.

  Instalacja odgromowa
Obiekt  wyposażono w instalację odgromową spełniającą wymagania Polskich Norm.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Dla omawianego budynku, ze względu na przekroczenie kubatury 1 000 m3,  zastosowano
przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  odetnie  dopływ  prądu  do  wszystkich  obwodów,  z
wyjątkiem  obwodów  zasilających  instalacje  i  urządzenia,  których  funkcjonowanie  jest
niezbędne podczas pożaru, jeśli nie posiadają własnych zespołów akumulatorowych.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku
i odpowiednio oznakowany.
Odcięcie  dopływu  prądu  przeciwpożarowym  wyłącznikiem  prądu  nie  może  powodować
samoczynnego  załączania  drugiego  źródła  energii  elektrycznej,  w  tym  zespołu
prądotwórczego.

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zastosowano w ciągach komunikacyjnych korytarzy,  w
klatkach schodowych, a także w salach dla dzieci. 

Instalacja zapewnia natężenie oświetlenia 1 lux na drogach ewakuacyjnych oraz 5 lux w
miejscach i punktach ze sprzętem i urządzeniami przeciwpożarowymi.
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Podręczny sprzęt gaśniczy

Omawiany  obiekt  wyposażony  będzie  w  gaśnice  przenośne  w  ilości  odpowiadającej
wskaźnikowi jednej jednostki  sprzętu o   masie środka gaśniczego   co najmniej 2 kg    (lub 3
dm 3) na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnić następujące warunki:
- odległość  z każdego miejsca w obiekcie,  w którym może przebywać  człowiek do

najbliższej gaśnicy, nie będzie większa niż 30 m,
- do gaśnic będzie zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Gaśnice przenośne będą zastosowane z ładunkiem proszku gaśniczego typu ABCi F o masie
środka gaśniczego co najmniej  4 kg oraz gaśnice z ładunkiem dwutlenku węgla o masie
środka gaśniczego 5 kg.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydranty wewnętrzne

W  obiekcie  zaliczonym  do  kategorii  ZL  II  zagrożenia  ludzi   przewidziano  instalację
hydrantów wewnętrznych Ø25 z wężem półsztywnym.

Instalacja  wodociągowa przeciwpożarowa jest  zasilana z  sieci  wodociągowej  zewnętrznej
przeciwpożarowej.

Zasięg hydrantów  25 w poziomie obejmie  całą powierzchnię chronionych przestrzeni  - stref
pożarowych, przy czym przyjęto:

- długość  odcinka  węża  hydrantu  wewnętrznego  według  wymagań  określonych  w
normach 30 m dla hydrantów 25,

- efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych w strefach ZL – przyjmowany dla prądów
rozproszonych stożkowych -  3m,

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych Ø25 są umieszczone na wysokości 1,35 m +/-
0,05 m od poziomu podłogi.

Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej Ø25:
- minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy – 1,0 dm3/s,
- ciśnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewnić wydajność określoną powyżej

z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy(stała hydrantu k), min. 0,2 Mpa,
- równoczesność  działania  dwóch  sąsiednich  hydrantów  najbardziej  niekorzystnie

położonych pod względem hydraulicznym,
- maksymalne  ciśnienie  robocze  w  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej  nie

powinno przekraczać 1,2 MPa ,

Przewody  w  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej  wykonane  będą  z  materiałów
niepalnych – stalowe.

Średnice nominalne przewodów zasilających , w milimetrach, na których zainstalowane będą
hydranty wewnętrzne, powinny wynosić co najmniej:
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- DN 25 – dla hydrantów 25,

Dopuszcza  się  przyłączanie  do  przewodów  zasilających  instalacji  wodociągowej
przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.

Pozostałe  wymagania  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  z dnia  7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.   nr 109, poz. 719).

Instalacja oddymiająca w klatkach  schodowych

Instalację do grawitacyjnego usuwania dymu  zastosowano w dwóch ewakuacyjnych klatkach
schodowych. Samoczynne urządzenia oddymiające – klapy dymowe zaprojektowano według
standardów PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady
projektowania. Wielkość aerodynamiczna klap oddymiających - 5 % rzutu klatki schodowej.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatki   istniejącej  wynosi  0,95 m2,  a  dla
klatki  schodowej  dobudowanej  wynosi  1,2  m2.   Instalacja  jest  uruchamiana  ręcznie  i
automatycznie.  Przyciski  oddymiające  umieszczone  w  klatkach   schodowych  zapewniają
możliwość ręcznego uruchamiania.
Otwory  napowietrzające  –  drzwi  zewnętrzne  z  klatki  schodowej  na  parterze  otwierane
ręcznie.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnych

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.
Odległość  nieizolowanych  przewodów  wentylacyjnych  od  wykładzin  i  powierzchni
palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Elastyczne  elementy  łączące  przewodów  wentylacyjnych  powinny  być  wykonane  z
materiałów co najmniej trudno zapalnych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  powinny  spełniać  następujące
wymagania:
- zamocowanie  przewodów  do  elementów  budowlanych  powinny  być  wykonane  z

materiałów niepalnych,
- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza
palących się cząstek.

 Oznakowanie obiektu

1. Wykonać oznakowanie znakami bezpieczeństwa wg. PN – N- 01256-4 Techniczne środki
przeciwpożarowe.
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2. Wykonać  oznakowanie  urządzeń  przeciwpożarowych  jak  podręczny  sprzęt  gaśniczy,
przycisków alarmowych ,itp.   wg PN-92-N-01256-01 Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona
przeciwpożarowa.

3. Wykonać  oznakowanie  w  zakresie  dróg  ewakuacyjnych  wg.  PN-92/N-01256-2  Znaki
bezpieczeństwa. Ewakuacja.

4. Wyposażyć w instrukcję przeciwpożarową i instrukcję alarmowania na wypadek pożaru
lub innego zagrożenia.

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urządzenia  i  materiały  zastosowane  w  budynku,  w  tym  przede  wszystkim  urządzenia
przeciwpożarowe,  muszą posiadać deklaracje  zgodności.
 
Uwagi końcowe

Dla obiektu wymagane jest opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

Urządzenia przeciwpożarowe stosowane w budynku powinny wykonane być na podstawie
projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
Dotyczy to przede wszystkim:

- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.


