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OPIS  
do projektu technicznego 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

1.1. Podstawa opracowania 

Oddziaływania na konstrukcje 

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 
[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. 

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 
w budynkach. 

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. 
Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem.  

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. 
Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru.  

[5] PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. 
Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. 

[6] PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. 
Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

Konstrukcje betonowe 

[7] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. 
Reguły ogólne i reguły dla budynków.  

[8] PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2. 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

Konstrukcje stalowe 

[9] PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-
1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

[10] PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-
2. Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.  

[11] PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-
8. Projektowanie węzłów. 

Konstrukcje drewniane 

[12] PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 
1-1. Zasady ogólne i zasady dla budynków. 

[13] PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 
1-2. Zasady ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 

Konstrukcje murowe 

[14] PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-
1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

[15] PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-
2. Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

Posadowienie 

[16] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady 
ogólne. 
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Dalej w tekście zastosowana odwołania do ww. poprzez numer w nawiasie 
kwadratowym, np. [1].  

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne 

Posadowienie 

Posadowienie projektowanej ściany oddzielenia pożarowego pompowni pożarowej  
bezpośrednie na ławie żelbetowej. Schemat oparcia przegubowy. 

Podciąg 

Projektowane ściany nośne powyżej terenu murowane z pustaków ceramicznych 
przewiązane z istniejącymi ścianami nośnymi. Ściany wysokości do 3,7 m i rozpiętości 
do 6 m. 

Projektowany podciąg będzie podpierać istniejący stropodach w miejscu ściany nośnej 
przewidzianej do rozbiórki. Schemat statyczny belki swobodnie podpartej. Brak 
zabezpieczenia przed zwichrzeniem. 

Nadproża 

Projektowane nadproża – schemat statyczny belki wolnopodpartej. 

1.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie podciągu stalowego przeprowadzono w 
programie Robot Structural Analysis Professional 2021. 

Obciążenia: ciężar warstw wykończeniowych i istniejącego stropodachu 

Lp. Opis obciążenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn. 

1 Membrana dachowa stałe  0,02 kN/m² 

2 Wełna mineralna twarda 30 cm stałe  0,36 kN/m² 

3 Istniejąca konstrukcja stopodachu stałe  6,00 kN/m² 

Suma   6,38 kN/m² 

 

Obciążenia: stałe i zmienne 

Lp. Opis obciążenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn. 

1 Warstwy wykonczeniowe stropodachu stałe  6,38 kN/m² 

2 Obciążenie śniegiem śnieg ≤1000 m n.p.m. 0,72 kN/m² 

 

Obciążenia: Obciążenia na podciąg L=5.95m, pasmo obc. 6 m; na 1 belkę 

Lp. Opis obciążenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn. 

1 Warstwy wykonczeniowe stropodachu stałe  19,14 kN/m 

2 Obciążenie śniegiem użytkowe  2,16 kN/m 

 

Obciążenia: obciążenie od regałów 

Lp. Opis obciążenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn. 

1 Nośność półki użytkowe E: pow. magazynowe 0,80 kN/m 

2 
Maksymalne obciążenie regału 8-
półkowego użytkowe E: pow. magazynowe 6,40 kN/m 
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3 Ciężar obciążonego regału użytkowe E: pow. magazynowe 6,70 kN/m 

 

Obciążenia: obciążenie od regału posadzkę 

Lp. Opis obciążenia Natura Podnatura Wart. ch. Jedn. 

1 Szyny w rozstawie 1,7m użytkowe E: pow. magazynowe 11,39 kN 

2 Regał stacjonarny dł. 1 m użytkowe E: pow. magazynowe 6,70 kN 

3 
Obciążenie z szyny na posadzkę - 2 
regały co 74 cm użytkowe E: pow. magazynowe 30,78 kN/m 

 

1.4. Materiały 

 

1.4.1. Projektowany podciąg stalowy L=6,0m 

OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   19 SGN /1/  1*1.35 + 2*1.35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAŁ: 
S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  IN 300 

h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=12.5 cm  Ay=42.43 cm2  Az=33.75 cm2  Ax=69.00 cm2  

tw=1.1 cm  Iy=9800.00 cm4  Iz=451.00 cm4  Ix=61.00 cm4  

tf=1.6 cm  Wply=781.20 cm3  Wplz=135.15 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
   My,Ed = 79.41 kN*m     

  My,pl,Rd = 183.58 kN*m    

  My,c,Rd = 183.58 kN*m    

 Mb,Rd = 92.73 kN*m   

   KLASA PRZEKROJU = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  

z = 1.00 Mcr = 116.87 kN*m Krzywa,LT - c XLT = 0.50 

Lcr,upp=5.9500 m Lam_LT = 1.25 fi,LT = 1.30 XLT,mod = 0.51 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z:  

       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  

Kontrola wytrzymałości przekroju: 

My,Ed/My,c,Rd = 0.43 < 1.00   (6.2.5.(1)) 

Kontrola stateczności globalnej pręta: 

My,Ed/Mb,Rd = 0.86 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):   

uy = 0.0 mm  <  uy max = L/350.00 = 17.0 mm Zweryfikowano 

Decydujący przypadek obciążenia:   22 SGU /1/  1*1.00 + 2*1.00 

uz = 10.1 mm  <  uz max = L/350.00 = 17.0 mm Zweryfikowano 



 PROJEKT TECHNICZNY     Strona 5 

STR.A.21.09  

Decydujący przypadek obciążenia:   22 SGU /1/  1*1.00 + 2*1.00 

   Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 

 

1.5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcji obiektu 

1.5.1. Fundamenty 

Ławy fundamentowe pod ścianę oddzielenia pożarowego żelbetowe wykonywane na 
budowie z betonu wodoszczelnego C25/30 W8. Zbrojenie stalą zbrojeniową B500B (fy 
= 500 MPa, klasa ciągliwości B). Otulenie zbrojenia: 50mm (dolne) i 35mm (boczne, 
górne). Zbrojenie ławy konstrukcyjne - główne 4 Ø12, strzemiona Ø 8 co 25 cm. Przy 
zmianie kierunku ławy zbrojenie łączyć na zakład 40 średnic.  

Przyjęto głębokość posadowienia projektowanej ławy-  1,0m poniżej poziomu 
posadzki.  

Uwaga – poziom posadowienia projektowanej ławy fundamentowej zrównać z 
poziomem posadowienia istniejącego fundamentu.  

Fundamenty wykonać na podłożu ustabilizowanym podkładem z chudego betonu (np. 
C12/15) grubości 10 cm. 

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych klasy 20 MPa na zaprawie 
cementowej, rapowane obustronnie i zabezpieczone przeciwwilgociowo poprzez 
malowanie 2x emulsją bitumiczną. 

1.5.2. Ściana oddzielenia pożarowego 

Ściana oddzielenie pożarowego powyżej posadzki murowane z bloczków silikatowych 
klasy 20 MPa, grubości 18cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Uwaga – warunek 
konieczny – ściana w klasie REI240 odporności ogniowej. 

1.5.3. Ścianki działowe 

Ścianki działowe oraz wypełnienie otworów -  murowane z bloczków ceramicznych 
lub pianobetonowych   klasy 10 lub 15 MPa, grubości 12cm oraz 15 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Uwaga – warunek konieczny – wypełnienie otworów oraz 
ścianki wydzielające pomieszczenia magazynowe archiwum  w klasie REI60 
odporności ogniowej. 

1.5.4. Nadproża 

Nadproża w projektowanych ścianach, długości do 2,0 m, prefabrykowane żelbetowe 
L19, lub ceramiczne, prefabrykowane 11,5 cm.  

1.5.5. Podciąg 

Podciąg stalowy z dwuteowników normalnych IPN 300. Stal konstrukcyjna S235. Stal 
zabezpieczyć przed korozją do klasy środowiska C2 wg PN-EN ISO 12944 i 
wymaganej trwałości powłok H. Profile stalowe przewiązać między sobą prętami 
stalowymi gwintowanymi minimum M12 ocynkowanymi galwanicznie. Oparcie belek 
stalowych na ścianach na min. 25cm, za pośrednictwem poduszki betonowej gr. 20cm. 
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Istniejące podciągi i slupy stalowe jak i projektowany podciąg należy zabezpieczyć do 
R30 klasy odporności ogniowej. 

1.5.6. Stropodach 

Przed przystąpieniem do wykonania przebicia w stropodachu pod wyrzutnię wentylacji 
mechanicznej należy podstemplować strop w obrębie otworu.  

Sposób uzupełnienia stropodachu po wykonaniu wyrzutni wentylacji mechanicznej 
wykonać w sposób zapewniający zachowanie jego nośności i sztywności. 

1.6. Ekspertyza techniczna obiektu 

Budynek został wybudowany w latach 90-tych XX wieku  

Budynek objęty opracowaniem to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, 
jednokondygnacyjny wybudowany w 1991 roku. na potrzeby handlowo-magazynowe. 
Obecnie budynek wyłączony jest z eksploatacji. 

 

Konstrukcja budynku murowana, stropodach – strop gęstożebrowy wsparty na 
murowanych ścianach nośnych oraz na podciągach i słupach stalowych, pokrycie 
dachu z papy na płytach panwiowych. Kominy murowane z cegły, stropodach 
żelbetowy kryty papą.  

Obiekt wyposażony jest w instalację: 

- wodociągową – z sieci wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej – do zewnętrznej sieci sanitarnej, 

- centralnego ogrzewania – z lokalnej kotłowni gazowej, 

- elektryczną – z sieci energetycznej, 

- gazową- z sieci gazowej, 

- kanalizacji deszczowej  do sieci kanalizacji deszczowej, 

- telekomunikacyjną– z sieci telekomunikacyjnej. 

Główna konstrukcja nośna budynku – murowana, ściany z cegły – stan techniczny 
dobry. 

Ławy fundamentowe betonowe – stan techniczny dobry.  

Ściany działowe  -murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej– stan 
techniczny dobry. 

Stropodach – betonowy oparty na ścianach nośnych i podciągach stalowych  – stan 
techniczny dobry. 

Dach kryty papą termozgrzewalną – stan techniczny dobry. 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy tytanowo-cynkowej – stan 
techniczny dobry.   

Kominy murowane z cegły pełnej, czapki kominowe betonowe – stan techniczny dobry. 

Elementy wykończenia obiektu: 

 - stolarka okienna z PVC i aluminiowa  – stan techniczny dobry, 
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- stolarka drzwiowa – drewniana oraz aluminiowa – stan techniczny dobry, 

- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną - stan techniczny 
dobry, 

- tynki zewnętrzne – elewacja wykończona tynkiem cienkowarstwowym – stan 
techniczny dobry, 

- posadzki z PVC oraz z płytek ceramicznych- stan techniczny dobry, 

- izolacja przeciwwilgociowa ścian – stan techniczny dobry. 

Instalacje: 

- instalacja wodno-kanalizacyjna z rur stalowych oraz z tworzywa sztucznego  – stan 
techniczny dobry, 

- instalacja centralnego ogrzewania zasilana z lokalnej kotłowni gazowej, rurociągi z 
rur metalowych, grzejniki płytowe – stan techniczny dobry, 

-instalacja elektryczna – stan techniczny dobry, 

- instalacja kanalizacji deszczowej – wody opadowe odprowadzane są do sieci 
kanalizacji deszczowej – stan techniczny dobry, 

- instalacja odgromowa – stan techniczny dobry. 

 

Wnioski. 

Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry. 

Obiekt może być bezpiecznie użytkowany. 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego 

Warunki gruntowe posadowienia określono jako proste. 

Obiekt posadowiony bezpośrednio, o prostej konstrukcji. Kategorię geotechniczną 
określono jako drugą. 

Budynek nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej i nie wymagają 
zabezpieczenia przed nimi. 

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych i elementów 
wykończeniowych 

3.1. Zewnętrzne przegrody budowlane 

3.1.1. Ściany zewnętrzne 

Ściany ocieplone 

Ściany zewnętrzne należy ocieplić poniżej poziomu terenu przynajmniej do poziomu 
0,5 m poniżej izolacji termicznej podłogi na gruncie. Ocieplenie twardym styropianem 
wodoodpornym grubości min. 15 cm (izolacja w całości zasypana).  

Ściany zewnętrzne powyżej terenu zostaną ocieplone wełną mineralną w systemie 
ETICS. Ocieplenie cokołu wełną mineralną o niskiej nasiąkliwości przeznaczonej do 
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zastosowań w środowisku wilgotnym, grubości 15cm. Powyżej cokołu wełna grubości 
15cm. Wełna klejona do muru i kołkowana zgodnie ze sztuką budowlaną (zgodnie z 
np. Rekomendacją Techniczną ITB RT ITB-1054/2017), min. 4 szt./m2 w środku i 7 
szt./m2 w strefie brzegowej. 

Wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 
λ = 0,035 W/m·K. Klasa reakcji na ogień A1.  

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikatowa na siatce. Strefy przy otworach i 
narożach, w tym opaski okienne i drzwiowe, należy wzmocnić profilami narożnymi i 
dodatkowymi pasami siatki.  

Malowanie farbą silikatową w kolorze zgodnym z opisem na rysunku elewacji, na 
zagruntowanym podłożu. W strefie cokołowej powłokę należy dodatkowo 
zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych np. silikonowym 
preparatem hydrofobizującym. 

Poniżej gruntu na stronie zewnętrznej ściany ułożyć folię kubełkową dla 
odprowadzenia wilgoci i zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym izolacji. 

3.1.2. Drzwi zewnętrzne 

Drzwi zewnętrzne wzmocnione z dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym 
systemie otwierania, plombowane po zakończeniu pracy w danym dniu,  wykonane z 
profili aluminiowych w kolorze białym. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła 
drzwi zewnętrznych - 1,3 W/m2K.   

Oznaczona na rzutach szerokość drzwi jest wymiarem w świetle po otwarciu skrzydła 
(lub dwóch skrzydeł). Grubość skrzydła nie może zmniejszać minimalnej szerokości 
drzwi na drodze ewakuacyjnej. W drzwiach dwuskrzydłowych szerokość przejścia przy 
otwarciu jednego skrzydła nie może być mniejsza niż 90 cm. 

Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać pomiarów otworów w 
naturze. Nie należy zamawiać stolarki na jedynie na podstawie wymiarów podanych w 
projekcie. 

3.1.3. Okna 

Stolarka okienna istniejąca z PVC. Okna pomieszczeń magazynowych pokryć folią 
chroniąca przed promieniowaniem UV.  

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, pochylone w kierunku zewnętrznym. 

3.2. Wewnętrzne przegrody budowlane 

3.2.1. Ściany wewnętrzne 

Ściany nośne murowane 

Ściana oddzielenie pożarowego powyżej posadzki murowane z bloczków silikatowych 
klasy 20 MPa, grubości 18cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Uwaga – warunek 
konieczny – ściana w klasie REI240 odporności ogniowej. 

Ściany działowe  

Ścianki działowe oraz wypełnienie otworów -  murowane z bloczków ceramicznych 
lub pianobetonowych   klasy 10 lub 15 MPa, grubości 12cm oraz 15 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Uwaga – warunek konieczny – wypełnienie otworów oraz 
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ścianki wydzielające pomieszczenia magazynowe archiwum  w klasie REI60 
odporności ogniowej. 

Okładziny ścian 

Ściany murowane tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat IV, malowane farbą 
lateksową. 

Uwaga: 

Do pomieszczeń archiwum nie wolno stosować farb i lakierów zawierających 
formaldehyd, ksylen lub toluen. 

Ściany w pomieszczeniu higienicznosanitarnym wyłożyć płytkami ceramicznymi do 
wys. min. 2m, wzdłuż ciągu kuchennego w pomieszczeniu zaplecza archiwum fartuch 
z płytek do wysokości 1,6 m. Wokół urządzeń sanitarnych należy wykonać izolację 
wodoszczelną podpłytkową. 

Płytki ceramiczne w kolorze jasno szarym (ral e3/870-1) 20x20cm. 

Farba lateksowa – RAL 9010 – BIAŁY. 

 

Oddzielenie pożarowe 

Wskazane na rysunku ściany oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
odporność pożarową REI 240 oraz REI60. 

Uzyskanie wymaganej klasy odporności pożarowej przegrody powinno zostać 
potwierdzone deklaracjami właściwości dla zastosowanych materiałów i systemów. 

3.2.2. Posadzki 

Posadzka– komunikacja, wc oraz kotłownia – płytki ceramiczne rektyfikowane w klasie 
ścieralności PEI5, w klasie zdolności przeciwpoślizgowej min. R9. Posadzka ułożona 
będzie na zbrojonym jastrychu cementowym  i warstwie izolacji cieplnej Izolacja 
termiczna podłogi na gruncie – styropian EPS 100 o współczynniku przewodzenia 
ciepła nie większym niż λ = 0,035 W/m·K, grubości 5 cm oraz izolacji  
przeciwwilgociowej.  

Posadzka pomieszczeń magazynowych archiwum -  wykładzina PVC heterogeniczna 

o grubości 2,00 mm oz warstwą użytkową o grubości min. 0,5 mm. Przeznaczona do 

pomieszczeń o wysokiej intensywności użytkowania i o bardzo dużym natężeniu ruchu.   

Pod posadzką wykonać podłoże betonowe z betonu C25/30 zbrojone siatką z pręta 
średnicy 8 mm o oczku 15x15cm ułożone na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. 

W obrębie kratki ściekowej posadzkę ułożyć ze spadkiem 1,5% w kierunku odpływu. 

Wycieraczki 

Wycieraczki aluminiowe: wewnętrzne osuszające, oraz zewnętrzne szczotkowe 
montowane w posadzce oraz nawierzchni z kostki brukowej. Zamontowana 
wycieraczka nie może utrudniać otwarcia drzwi.  

3.2.3. Drzwi wewnętrzne 

Drzwi wewnętrzne w ścianach oddzielenia pożarowego metalowe o odpowiedniej 
odporności ogniowej. 
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Drzwi do pomieszczeń zaplecza drewniane, na płycie wiórowej pełnej wzmocnionej 
wewnętrznym ramiakiem pokrycie okleiną CPL, ościeżnice metalowe, regulowane.  

Drzwi otwierające się w kierunku komunikacji nie mogą zawężać korytarza poniżej 1,4 
m.  Elementy wykończeniowe wewnętrzne 

3.2.4. Parapety 

Parapety wewnętrzne – istniejące. 

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i 
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi 

4.1. Regały jezdne 

wysokość regałów     H = 298 cm  
 głębokość     g = 35 cm   
 odstęp pomiędzy półkami   h = 32 cm,  

ilość półek w pionie    i = 8+1 (8 półek plus jedna półka kryjąca)  
  nośność półki     Q = 80 kg/mb  
 kolor      RAL 7035 
 szyny      nawierzchniowe z obustronnymi najazdami 

rozstaw między półkami – regulowany zaczepami co 20mm; 
ścianki działowe pełne, 
napęd – łańcuchowy za pomocą korby z wbudowanym zamkiem i blokadą, korba 
(pokrętło trójramienne) – siła przesunięcia ok 5kg.  
panel przedni maskujący mechanizm napędowy. 
wyposażenie w tabliczki informacyjne z blachy.  
Dodatkowym, wymaganym elementem wyposażenia są przejezdne drabiny 
stalowe z pomostem i barierkami umożliwiającymi bezpieczną pracę na wysokości 
ok. 3,0m od poziomu posadzki. Należy dostarczyć po jednej drabinie do każdego 
magazynu – łącznie 3 zt.   
 
 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:  

− wszystkie elementy zewnętrzne regałów przesuwnych tj. półki, ściany boczne, 
osłony powinny być pozbawione ostrych krawędzi, 

− mechanizm przesuwu każdego regału jezdnego powinien być wyposażony w 
blokadę zabezpieczającą osoby znajdującej się w przejściu między regałami 
przed przypadkowym ściśnięciem przez drugiego użytkownika, 

− regały powinny być zabezpieczone przed przechyłem i przewróceniem, 
− tory jezdne powinny być wyposażone w kostki oporowe montowane na 

krańcach szyn zabezpieczające poszczególnych regałów przed zjechaniem z 
torowiska, 

− regały jezdne powinny posiadać odboje gumowe zamontowane w podstawie 
regału zabezpieczające dłonie przed urazem. 

5. Niezbędne elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Punkt jest rozwinięty w odrębnych opracowaniach – PT instalacji.   
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6. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego 
z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, obliczenia instalacji 
oraz dobór urządzeń 

Punkt jest rozwinięty w odrębnych opracowaniach – PT instalacji.   

 

7. Ochrona przeciwpożarowa 

Klasyfikacja 1. Powierzchnia wysokość i liczba kondygnacji. 

Powierzchnia zabudowy                  488,35 m2   

Powierzchnia użytkowa                   405,60 m2   

Powierzchnia wewnętrzna                427,66 m2   

Kubatura                                 1967,98 m3 

Wysokość budynku                       5,34 m (budynek niski N) 

Liczba kondygnacji nadziemnych         1  

Liczba kondygnacji podziemnych         0  

 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz 
w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych. 

W rozpatrywanych pomieszczeniach nie przewiduje się składowania materiałów 
niebezpiecznych pożarowo.   

Podstawowym materiałem palnym zgormadzonym w archiwum jest papier. Dokumenty 
będą składowane w archiwum na metalowych głównie przesuwnych regałach o łącznej 
długości półek 4864 m  

Przyjęto, że średnio metr bieżący dokumentów przechowywanych w archiwum będzie 
ważył 33,3 kg. Łączna masa składowanych w pomieszczeniach dokumentów wyniesie 
ok 16t.  

W części biurowo – socjalnej obiektu może znajdować się:   

- papier,  

- drewno, materiały drewnopochodne, 

- tworzywa sztuczne, 

- tekstylia. 

Wszystkie elementy stałego wyposażenia i wystroju wnętrz wykonane będą z 
materiałów co najmniej trudno zapalnych.  

 

3. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób mogących przebywać 
na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń 

Budynek archiwum zaliczany jest do budynków produkcyjno-magazynowych (PM).  
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W budynku jednocześnie może przebywać do 6 osób. 

W budynku brak pomieszczeń z których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 
zewnątrz.  

 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Gęstość obciążenia ogniowego przekracza 4000 MJ/m2.  

 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, nie wyznacza się 
także stref zagrożenia wybuchem. 

 

6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Dla budynku niskiego PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 4000 MJ/m2 
ustalono klasę "A" odporności pożarowej.  

Wymagania w stosunku do elementów budynku są następujące: 

Obiekt Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 

 Główna konstrukcja nośna Konstrukcja dachu Strop Ściana zewnętrzna
 Ściana wewnętrzna Przekrycie dachu 

   „A” R 240 R 30 REI 120 EI 120 EI 60  RE 30 

 

Wszystkie elementy budynku posiadać będą właściwość nierozprzestrzeniania ognia 
(NRO). 

Przekrycie dachu posiadać będzie właściwości BROOF(t1). 

Wszystkie elementy budynku spełniać będą powyższe wymagania. 

Ściany stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonane będą z materiałów 
niepalnych. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiadała będzie odporność ogniową co 
najmniej EI 60.  

Stalowe elementy konstrukcji nośnej dachu zabezpieczone zostaną do odporności 
ogniowej co najmniej R 30. 

Nie przewiduje się wykończenia wnętrz z materiałów i wyrobów łatwozapalnych, 
których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane zostaną z materiałów niepalnych 
lub niezapalnych, nie kapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji stosowanie materiałów 
wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne 
lub intensywnie dymiące jest zabronione. 
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W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w 
szczególności w kurtynach, zasłonach, kotarach i żaluzjach, za łatwo zapalne 
materiały uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych 
z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia 
przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z niżej wymienionych 
kryteriów: 

- ti ≥ 4 s, 

- ts ≤ 30 s, 

- nie występuje przepalenie trzeciej nitki, 

- nie występują płonące krople. 

Zastosowane w obiekcie wykładziny podłogowe zostaną wykonane wyłącznie z 
materiałów co najmniej trudnozapalnych. 

 

7. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Obiekt wolnostojący, podzielony będzie na dwie strefy pożarowe: 

- I strefa to komunikacja, pomieszczenie zaplecza archiwum, pomieszczenia 
magazynowe, kotłownia oraz wc– powierzchnia strefy wynosi 424,86 m2, 

- II strefa to pomieszczenie pompowni pożarowej - powierzchnia strefy wynosi 2,80 m2, 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla niskiego jednokondygnacyjnego 
budynku PM – Q> 4000 MJ/m2  wynosi 2 000 m2. Dopuszczalna powierzchnia stref 
pożarowych nie jest przekroczona. 

Pomieszczenie pompowni pożarowej będzie wydzielone od pozostałej części budynku 
ścianami o odporności ogniowej REI 240 i zamknięte drzwiami EI 120. Przepusty 
instalacyjne występujące w ścianach tego pomieszczenia zostaną zabezpieczone do 
odporności ogniowej EI 240. 

Z powodu planowanej funkcji budynku jako archiwum zakładowe, przewidziano 
dodatkowo wydzielenie każdego z pomieszczeń magazynowych archiwum jako 
pomieszczenia „zamkniętego” ścianami o odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami 
o odporności ogniowej EI 30. 

Pomieszczenie kotłowni gazowej z w której zainstalowany zostanie kocioł o mocy 
cieplnej do 50 kW zostanie wydzielone jako pomieszczenie „zamknięte” ścianami o 
odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami o odporności ogniowej EI 30. 

Wszystkie drzwi posiadające klasę odporności ogniowej zostaną wyposażone w 
urządzenia zapewniające zamknięcie ich w razie pożaru. 

Przepusty instalacyjne występujące w elementach oddzielenia przeciwpożarowego w 
tym w ścianach pomieszczeń „zamkniętych” zostaną zabezpieczone do klasy 
odporności ogniowej EI  elementu w którym występują. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez ściany o których mowa 
wyżej  wyposażone będą w przeciwpożarowe klapy odcinające o odporności 
ogniowej EIS odpowiadającej odporności ogniowej przegrody w której występują. 
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8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od 
obiektów sąsiadujących 

Przebudowywany obiekt usytuowany jest w odległości:  

- 1,29 m ścianą bez otworów o odporności ogniowej REI 240 od granicy z działką 
budowlaną – nr ewidencyjny działki 1278/11, 

  - 4,0 m ścianą bez otworów o odporności ogniowej REI 240 od granicy z 
działką nr 1275/5, 

  - 4,32 m od granicy z działka drogową ( drogą dojazdową) nr 1275/2, 

  - 4,26 m od granicy z drogą publiczną nr 1321, 

Na działce nr 1278/11 występują budynki z których najbliższy (budynek gospodarczy) 
znajduje się w odległości 3,17 m od rozpatrywanego budynku archiwum. Na działce nr 
1275/5 w odległości 14,2 m od budynku archiwum znajduje się budynek usługowy. 

Ściany zewnętrzna budynku archiwum od strony budynków znajdujących się na 
działkach nr 1278/11 oraz nr 1275/5 są ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o 
odporności ogniowej REI 240.  

Na działce nr 1271 usytuowanej przy ul. Pużaka znajduje się jednorodzinny budynek 
mieszkalny w odległości 18,96 m od budynku archiwum. Ściana zewnętrzna budynku 
archiwum występująca w odległości do 20 m od budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce 1271 posiadać będzie odporność ogniową REI 240. 

 

 

    

 

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 

Jako wyjście ewakuacyjne z budynku służą istniejące drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe 
o szerokości w świetle przekraczającej 1,20 m i szerokości nieblokowanego skrzydła 
co najmniej 0,9 m. 

Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają 75 m. Przejścia ewakuacyjne nie 
prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia. Szerokość przejść przeznaczony do 
ewakuacji do 3 osób wynosi co najmniej 0,8 m. 

Długość dojścia nie przekracza 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 

Szerokość korytarza wynosi powyżej 1,2 m. Minimalna wysokość dróg ewakuacyjnych 
wynosić 2,2 m. 

Drzwi stanowiące wyjścia na drogę ewakuacyjną, które po całkowitym otwarciu mogą 
zmniejszać wymaganą szerokość tej drogi zostaną wyposażone w urządzenia 
samoczynnie je zamykające. 

Korytarz i dodatkowo pomieszczenia archiwum zostaną wyposażone w instalację 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-
EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

Do oznakowania ewakuacyjnego obiektu należy używać znaki fotoluminescencyjne 
lub podświetlane znaki ewakuacyjne  zgodnie PN-EN ISO 7010:2012. Oznakowanie 
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należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego” opracowanej dla obiektu. 

 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 

Rozdzielnia główna – istniejąca w korytarzy przy wejściu do budynku. Element 
wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu zostanie zamontowany na 
zewnątrz budynku. 

Przewody i kable ogólnego przeznaczenia instalowane na drogach ewakuacyjnych 
oraz poza  drogami ewakuacyjnymi posiadać będą klasę reakcji na ogień co najmniej 
ECA. 

 

Przepusty instalacyjne występujące w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
będą zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI wymaganej dla elementu, w 
którym występują. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego będą posiadały klapy odcinające o klasie odporności 
ogniowej EIS odpowiadającej klasie odporności ogniowej tego elementu lub w 
przypadku przejścia tych przewodów przez strefę pożarową, której nie obsługują 
zostaną one obudowane do odporności ogniowej EIS wymaganej dla elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego stref pożarowych. 

Urządzenia oraz przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne będą wykonane z 
zachowaniem następujących warunków: 

- 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 nie 
rozprzestrzenianie ognia. 

- odległość nie izolowanych 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 będą 
wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie 
powinna przekraczać 250 mm. 

- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spełniać 
następujące wymagania: 

- dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic 
elektrycznych, na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni 
grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika 
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temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 110°C oraz 
zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza 

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy 
odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności ogniowej 
elementu oddzielenia przeciwpożarowego, 

- klapy odcinające będą uruchamiane poprzez wyzwalacze termiczne i/lub przez 
system sygnalizacji pożarowej. 

 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. 

 

Obiekt wyposażony zostanie w instalację odgromową – ochrona podstawowa. 

 

 

11. Informacje 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. 

W obiekcie przewidziano wykonanie: wewnętrznej instalacji hydrantowej, 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
systemu sygnalizacji pożarowej. 

 

Podstawowe założenia przyjęte dla instalacji hydrantu wewnętrznego.. 

W budynku przewiduje się wykonanie instalacji hydrantowej z hydrantem 52. 
Zastosowano hydrant z wężem płaskoskładanym o długości odcinka (węża) L=2 x 20 
m. 

Zasięg hydrantu wewnętrznego w poziomie obejmie całą powierzchnię chronionej 
strefy pożarowej z uwzględnieniem długości odcinków węża –2 x 20 m oraz 
efektywnego rzutu prądu gaśniczego 10 m. 

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi 2,5 dm3/s. 

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu musi zapewniać wydajność hydrantu jw. 
oraz nie może być niższe niż 0,2 MPa. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie zapewniać możliwość 
jednoczesnego poboru wody z 1 hydrantu. 

Zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej przewiduje się z 
miejskiej sieci wodociągowej poprzez zestaw podnoszący ciśnienie w instalacji 
hydrantowej  znajdujący się wydzielonym pod względem przeciwpożarowym 
pomieszczeniu pompowni pożarowej (ściany REI 240, drzwi EI 120). Zasilanie 
elektryczne zestawu podnoszącego ciśnienie realizowane będzie sprzed 
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przeciwpożarowego wyłącznika prądu  przewodem PH 90 z systemem mocowania E 
90. 

Przewody instalacji wodociągowej przeciwpożarowej będą wykonane z materiałów 
niepalnych, oraz posiadać będą średnicę nominalną co najmniej DN 50. 

Zawór odcinający hydrantu zostanie umieszczony na wysokość 1,35 m + - 0,1 m od 
poziomu podłogi.  

Szczegóły rozmieszczenia urządzeń instalacji hydrantowej pokazano na rzucie 
kondygnacji.  

Na przyłączu wodociągowym zostanie zamontowany zawór pierwszeństwa odcinający 
instalację bytową od instalacji p.poż. wykonanej z rur stalowych ocynkowanych oraz 
zawór antyskażeniowy na odejściu instalacji p.poż.   

Przyłącze wody do budynku wykonane będzie przewodem co najmniej DN 50. 
Zastosowany zostanie wodomierz o odpowiedniej przepustowości zapewniającej 
wymaganą wydajność instalacji hydrantowej.. 

 

Podstawowe założenia przyjęte dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany zostanie w pobliżu głównego wejścia 
do budynku lub głównego złącza sieciowego i oznakowany zgodnie z PN. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu należy zastosować do 
wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru - wg proj. instalacji 
elektrycznych. 

Sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilany będzie zestaw podnoszący 
ciśnienie w instalacji hydrantowej przewodem PH 90 z systemem mocowania E 90. 

Przycisk sterujący, uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu zostanie 
umieszczony przy głównym wejściu do budynku. Odcięcie zasilania 
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nastąpi na zewnątrz budynku poprzez 
element wykonawczy ppoż. wyłącznika prądu. Przewód łączący przycisk sterujący 
ppoż. wyłącznika prądu z urządzeniem odcinającym zasilanie posiadał będzie 
właściwości PH 90 E 90, a ponadto w układzie sterującym ppoż. wyłącznikiem prądu 
zostanie zabudowany automatyczny przełącznik faz. Przewidziany zostanie także 
układ sygnalizujący zadziałanie ppoż. wyłącznika prądu. System sygnalizacji 
pożarowej zasilany będzie z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodem 
o parametrach co najmniej PH 30 E30. 

 

Podstawowe założenia przyjęte dla instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 

Korytarz oraz dodatkowo pomieszczenia archiwum wyposażone zostaną w instalację 
oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami określony w PN-EN 
1838. Czas działania oświetlenia wynosić będzie, co najmniej 1 godzinę od zaniku 
oświetlenia podstawowego. 

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się, 
aby były oświetlone strefy przestrzeni. Z wymagania tego wynika wskazanie 
umieszczania opraw oświetleniowych, co najmniej 2 m nad podłogą. Znaki przy 
wszystkich wyjściach ewakuacyjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak 
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oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 
Gdy nie jest możliwe bezpośrednie dostrzeżenie wyjścia ewakuacyjnego, to w celu 
jego wskazania powinien być umieszczony oświetlony znak kierunkowy.  

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe od 
oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z EN 60598-2-22 powinny być usytuowane w 
pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach gdy to konieczne aby 
zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt 
bezpieczeństwa, zatem oprawy powinny być umieszczane: 

  a)  przy każdych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, 

  b)  w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 

  c)  w pobliżu każdej zmiany poziomu, 

  d)  przy każdej zmianie kierunku, 

  e)  przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 

  f)   na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

  g)  w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, 

  h)  w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

 

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m średnie natężenie oświetlenia 
na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 
1 lx, a na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, 
natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości. Szersze 
drogi ewakuacyjne mogą być traktowane, jako kilka dróg o szerokości 2 m. Stosunek 
maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż 
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. 

W pobliżu urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych oraz punktów 
pierwszej pomocy powinno być tak dobrane oświetlenie, aby na poziomie podłogi 
wynosiło co najmniej 5 lx. 

 

Podstawowe założenia przyjęte dla systemu sygnalizacji pożarowej. 

 

Budynek zostanie wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru.  

Projektuje się pełną ochronę całego obiektu systemem sygnalizacji pożarowej. System 
zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN–CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna - 
Systemy sygnalizacji pożarowej część 14. "Podstawowe zasady projektowania 
instalacji sygnalizacji pożarowej". Zastosowany będzie system adresowalny. 
Chronione czujkami będą komunikacje i wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem 
pojedynczych pomieszczeń sanitarnych.  

Centrala systemu SSP zlokalizowana będzie w pomieszczeniu biurowym. 

Pomieszczenia chronione są jako podstawową czujką, wykrywającą pożary testowe 
TF1 do TF9. W obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczone będą 
ręczne ostrzegacze pożarowe; odległość przejścia człowieka do najbliższego z nich 
nie przekroczy w żadnym miejscu 30 m.  
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W projekcie systemu sygnalizacji pożarowej zawarte zostaną informacje dotyczące: 

- nadzorowanych stref i pomieszczeń ze szczegółowym rozmieszczeniem czujek 
(na rzutach kondygnacji i schemacie zbiorczym), 

- pomieszczeń wyłączonych z dozorowania, 

- doboru czujek do spodziewanego rodzaju pożaru oraz warunków otoczenia, 

- szczegółowych warunków lokalizacji centrali sygnalizacyjnej, 

- obliczenia pojemności akumulatorów zasilających, 

- sposobu prowadzenia linii dozorowych i warunków zasilania centrali, 

- urządzeń współpracujących z centralą sygnalizacji. 

Zastosowane zostaną urządzenia posiadające wymagane świadectwa dopuszczenia 
oraz deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych.  

 

Wykrycie pożaru poprzez czujki spowoduje alarm I stopnia - uruchamia sygnalizację 
optyczną i dźwiękową w centrali SSP, co spowoduje: 

- zaalarmowanie stałej i odpowiednio przeszkolonej obsługi alarmem I stopnia o 
wystąpieniu zagrożenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziałania czujki 
(pomieszczenie wyposażone jest w dokumentację SSP, a obsługa posiadać będzie 
niezbędne przeszkolenie oraz wiedzę o architekturze budynku), 

- obsługa w każdym przypadku potwierdza obecność personelu przyciskiem w 
panelu centrali SSP w czasie T1 = 30 s od rozpoczęcia alarmu, brak potwierdzenia 
obecności obsługi w czasie T1= 30 s, spowoduje automatycznie przejście centrali z 
stan alarmu II stopnia i rozpoczęcie sterowań, według matrycy,  

- potwierdzenie obecności personelu powoduje rozpoczęcie odliczania czasu T2 do 
180 s, przeznaczonego na weryfikację przyczyny wystąpienia alarmu, 

- po zgłoszeniu swojej obecności przyciskiem w panelu centrali SSP, personel 
niezwłocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziałania czujki, a następnie 
zależnie od stwierdzonych okoliczności: 

 w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku 
zagrożenia pożarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fałszywym zadziałaniu (na przykład 
na skutek nadmiernej ilości zapylenia lub zanieczyszczenia od prowadzonych prac 
remontowo – budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.) obsługa centrali dokonuje 
skasowania alarmu I stopnia w panelu centrali oraz podejmuje niezbędne działania w 
celu uniknięcia powstawania kolejnych alarmów fałszywych, na przykład przez 
wezwanie serwisu, przerwanie prac budowlanych, 

 w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziałania systemu lub 
w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pożaru, osoba dokonująca weryfikacji 
przyczyny wystąpienia alarmu niezwłocznie potwierdza wystąpienie zagrożenia 
poprzez naciśnięcie najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), 
powodując tym samym przerwanie odliczania czasu T2= 180 s weryfikacji alarmu oraz 
przekazanie stosownych informacji do odpowiednie Państwowej Straży Pożarnej, 

- brak reakcji obsługi w czasie T2 = 180 s spowoduje przejście SSP w alarm II 
stopnia i rozpoczęcie procedur sterowania instalacjami i urządzeniami 
przeciwpożarowymi. 
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Szczegółowy scenariusz będzie możliwy do opracowany na końcowym etapie 
dokumentacji technicznej budynku. Zasadniczy zakres sterowań w budynku obejmuje 
zgodnie z niniejszym scenariuszem: 

- uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych, 

- zamknięcie klap przeciwpożarowych, 

- odblokowanie kontroli dostępu (jeżeli będzie występować), 

- wyłączanie wentylacji mechanicznej, 

- zwolnienie trzymaków elektromagnetycznych przy drzwiach przeciwpożarowych 
(jeżeli takie zostaną zaprojektowane). 

Na podstawie powyższego scenariusza na etapie dokumentacji technicznej 
opracowany zostanie uszczegółowiony Scenariusz pożarowy oraz opracowana 
zostanie matryca sterowań systemu sygnalizacji pożaru. Uszczegółowiony scenariusz 
pożarowy oraz matryca sterowań wymagają odrębnego uzgodnienia przez 
rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Przewiduje się, po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Miejskim Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu, włączenie systemu sygnalizacji pożarowej archiwum do 
systemu monitoringu pożarowego KM PSP w Opolu. 

 

12. Wyposażenie w gaśnice. 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 
przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia 
ogniowego powyżej 500 MJ/m2. Należy zastosować gaśnice proszkowe ze środkiem 
gaśniczym przeznaczonym do gaszenia grup pożarów ABC oraz urządzeń 
elektrycznych pod napięciem do 1 000 V.  Długość dojścia z każdego miejsca w 
którym może przebywać człowiek  do gaśnicy nie powinna przekraczać 30 m. Do 
gaśnicy należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m.  Gaśnice muszą 
spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń. Gaśnice należy 
umieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych np. przy wejściu do lokalu 
zgodnie z warunkami ppoż. Wyposażenie w gaśnice oraz ich rozmieszczenia powinno 
być zgodne z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego opracowaną dla obiektu 
archiwum. 

 

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 o sprzęcie służącym do 
tych działań. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 
pożaru wynosi 20 dm3/s. Woda w całości dostarczana będzie z wodociągu miejskiego, 
z hydrantów usytuowanych w ciągu ul. Pużaka w odległości 42 m, 119 m oraz 127 m 
od obiektu. 

Lokalizację hydrantów wskazano na planie zagospodarowania terenu. 

Do obiektu nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej.   
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Ulica Pużaka może być wykorzystana jako droga pożarowa. Zapewnione zostanie 
utwardzone dojście o szerokości co najmniej 1,5 m i długości nie przekraczającej 30 
m od ul. Pużaka do wejścia głównego do budynku. 

 

14. Wymagania organizacyjne 

Przed rozpoczęciem użytkowania obiektu należy opracować „Instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku archiwum. 

W miejscu widocznym należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” 
z wykazem telefonów alarmowych. 

 

 

Uwaga: 

Projekty urządzeń przeciwpożarowych tj. przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, instalacji hydrantów wewnętrznych,  
przeciwpożarowych klap odcinających oraz systemu sygnalizacji pożarowej, 
wymagają odrębnego uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.  

Wszystkie wyroby służące ochronie przeciwpożarowej posiadać będą  wymagane 
prawem dokumenty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej 
oraz w budownictwie w tym świadectwa dopuszczenia oraz deklaracje właściwości 
użytkowych. Wyroby i urządzenia zostaną zabudowane oraz zastosowane w sposób 
odpowiadający warunkom określonym w dokumentach odniesienia w oparciu o które 
wydano wskazane wyżej świadectwa dopuszczenia oraz deklaracje właściwości 
użytkowych. 
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element istniejący

element do rozbiórki

elementy żelbetowe

elementy betonowe

warstwa izolacji termincznej- wełna mineralna

warstwa izolacji termincznej wodoodpornej

izolacja przeciwwilgociowa/ przeciwwodna

LEGENDA:

SZ1

- ściana istniejąca; 44- 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego,
podwójnie do wysokości 2,0m od terenu
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

SZ2

- wywinięta membrana dachowa PVC
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 10cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ATTYKOWA
SZ3

- ściana istniejąca; 44- 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- izolacja termiczna wodoodporna (do 25cm ponad
poziomem podłogi) ʎ  0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego,
podwójnie do wysokości 2,0m od terenu
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

SW1

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z bloczków silikatowych, REI 60; 18m
- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SF1

- ściana fundamentowa istniejąca; 44- 50cm
- klej bitumiczny; 1cm
- izolacja termiczna wodoodporna ʎ  0,035 W/mK;
15cm
- folia kubełkowa

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

PG1

- posadzka wg opisu na rzucie; 2cm
- beton podkładowy C20/25; 15cm
- folia PE
- papa termozgrzewalna
- istniejący beton podkładowy; 15cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

D1

- membrana dachowa PVC
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 30cm
(10cm+10cm)
- polia PE
- istniejące warstwy stropodachu

STROPODACH

PG2

- posadzka wg opisu na rzucie; 2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką Ø3mm 15cm x
15cm; 6cm
- papa termozgrzewalna
- istniejący beton podkładowy; 15cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

SW2

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 11,5cm
- tynk cementowy; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SW3

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z bloczków silikatowych, REI 240; 18m
- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl
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Przebudowa budynku magazynowo-handlowego
z przeznaczeniem na archiwum zakładowe

A-1
Rzut parteru

19.04.2021

OPO-B-21-04

Architektura

mgr inż. arch. Helena Burczek upr. bud. nr 11/OPOKK/2016

mgr inż. arch. Ewa Berthold-Majewska upr. bud. nr 210/92/OP

mgr inż. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/Op
19.04.2021

19.04.2021

Zestawienie pomieszczeń

Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia

1 Komunikacja Wykładzina PVC 22,34 m²
2 Zaplecze archiwum Wykładzina PVC 16,50 m²
3 WC Płytki ceramiczne 6,39 m²
4 Magazyn archiwum Wykładzina PVC 86,86 m²
5 Magazyn archiwum Wykładzina PVC 156,28 m²
6 Magazyn archiwum Wykładzina PVC 108,91 m²
7 Kotłownia Płytki ceramiczne 5,98 m²
8 Pompownia pożarowa 1,13 m²
Suma: 404,39 m²

Wentylacja kot łowni, WC oraz zaplecza archiwum - grawitacyjna istniej ąca.
Wentylacja magazynów archiwum - mechaniczna nawiewno-wywiewna. 
Szczegóły wentylacji mechanicznej wg projektu technicznego.
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SZ1

- ściana istniejąca; 44- 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego,
podwójnie do wysokości 2,0m od terenu
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

SZ2

- wywinięta membrana dachowa PVC
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 10cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ATTYKOWA
SZ3

- ściana istniejąca; 44- 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- izolacja termiczna wodoodporna (do 25cm ponad
poziomem podłogi) ʎ  0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego,
podwójnie do wysokości 2,0m od terenu
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
SW1

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z bloczków silikatowych, REI 60; 18m
- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SF1

- ściana fundamentowa istniejąca; 44- 50cm
- klej bitumiczny; 1cm
- izolacja termiczna wodoodporna ʎ  0,035 W/mK;
15cm
- folia kubełkowa

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

PG1

- posadzka wg opisu na rzucie; 2cm
- beton podkładowy C20/25; 15cm
- papa termozgrzewalna
- istniejący beton podkładowy; 15cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

D1

- membrana dachowa PVC
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 20cm
(10cm+10cm)
- polia PE
- istniejące warstwy dachu

DACH

PG2

- posadzka wg opisu na rzucie; 2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką Ø3mm 15cm x
15cm; 6cm
- papa termozgrzewalna
- istniejący beton podkładowy; 15cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

SW2

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 11,5cm
- tynk cementowy; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SW3

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z bloczków silikatowych, REI 240; 18m
- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA
element istniejący

element do rozbiórki

elementy żelbetowe

elementy betonowe

warstwa izolacji termincznej- wełna mineralna

warstwa izolacji termincznej wodoodpornej

izolacja przeciwwilgociowa/ przeciwwodna

LEGENDA:

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

DANE OBIEKTU
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DATA
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PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

DATA

DATA

BRANŻA FORMAT
720x297 mm
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Architektura

mgr inż. arch. Helena Burczek upr. bud. nr 11/OPOKK/2016
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mgr inż. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/Op
19.04.2021

19.04.2021



+3,69

59
,5

20
4

96

35
9,

5

63
,5

95
20

1

58
30

1,
5

+0,09

+5,50

+5,06

+5,30

+4,31 +4,32

78
,5

17
5

10
6

+0,09

13% 13%

PG1

D1

SZ1

SZ3

SF1

Regały wys. 2,98mRegały wys. 2,98m

R
e

g
ał

y 
w

ys
. 2

,9
8

m

R
e

g
ał

y 
w

ys
. 2

,9
8

m

36
0

55
1

SZ1

- ściana istniejąca; 44- 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- wełna mineralna ʎ= 0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego,
podwójnie do wysokości 2,0m od terenu
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

SZ2

- wywinięta membrana dachowa PVC
- wełna mineralna ʎ= 0,035 W/mK; 10cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- wełna mineralna ʎ= 0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ATTYKOWA
SZ3

- ściana istniejąca; 44- 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- izolacja termiczna wodoodporna (do 25cm ponad
poziomem podłogi) ʎ= 0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego,
podwójnie do wysokości 2,0m od terenu
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

SW1

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 11,5cm
- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SF1

- ściana fundamentowa istniejąca; 44- 50cm
- klej bitumiczny; 1cm
- izolacja termiczna wodoodporna ʎ= 0,035 W/mK;
15cm
- folia kubełkowa

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

PG1

- posadzka wg opisu na rzucie; 2cm
- beton podkładowy C20/25; 15cm
- papa termozgrzewalna
- istniejący beton podkładowy; 15cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

D1

- membrana dachowa PVC
- wełna mineralna ʎ= 0,035 W/mK; 20cm
(10cm+10cm)
- polia PE
- istniejące warstwy dachu

DACH

PG2

- posadzka wg opisu na rzucie; 2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką Ø3mm 15cm x
15cm; 6cm
- papa termozgrzewalna
- istniejący beton podkładowy; 15cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

SW2

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 11,5cm
- tynk cementowy; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SW3

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 11,5cm
- pustka powietrzna
- stelaż metalowy; 3cm
- płyta osb; 1,2cm
- płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 1,2cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

element istniejący

element do rozbiórki

elementy żelbetowe

elementy betonowe

warstwa izolacji termincznej- wełna mineralna

warstwa izolacji termincznej wodoodpornej

izolacja przeciwwilgociowa/ przeciwwodna

LEGENDA:

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl
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BRANŻA FORMAT

A3
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SZ1

- ściana istniejąca; 44- 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego,
podwójnie do wysokości 2,0m od terenu
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

SZ2

- wywinięta membrana dachowa PVC
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 10cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ATTYKOWA
SZ3

- ściana istniejąca; 44- 50cm
- ETICS zaprawa klejąca; 1cm
- izolacja termiczna wodoodporna (do 25cm ponad
poziomem podłogi) ʎ  0,035 W/mK; 15cm
- ETICS siatka zbrojąca z włókna szklanego,
podwójnie do wysokości 2,0m od terenu
- ETICS zaprawa klejąca; 0,3cm
- tynk cienkowarstwowy, silikatowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
SW1

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z bloczków silikatowych, REI 60; 18m
- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SF1

- ściana fundamentowa istniejąca; 44- 50cm
- klej bitumiczny; 1cm
- izolacja termiczna wodoodporna ʎ  0,035 W/mK;
15cm
- folia kubełkowa

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

PG1

- posadzka wg opisu na rzucie; 2cm
- beton podkładowy C20/25; 15cm
- folia PE
- papa termozgrzewalna
- istniejący beton podkładowy; 15cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

D1

- membrana dachowa PVC
- wełna mineralna ʎ  0,035 W/mK; 30cm
(10cm+10cm)
- polia PE
- istniejące warstwy stropodachu

STROPODACH

PG2

- posadzka wg opisu na rzucie; 2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką Ø3mm 15cm x
15cm; 6cm
- papa termozgrzewalna
- istniejący beton podkładowy; 15cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

SW2

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z pustaków ceramicznych P+W, kl. 10; 11,5cm
- tynk cementowy; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

SW3

- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm
- mur z bloczków silikatowych, REI 240; 18m
- tynk cementowo-wapienny; 1,5cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

PG3

- posadzka wg opisu na rzucie; 2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką Ø3mm 15cm x
15cm; 6cm
- styropian EPS200 035; 5cm
- papa termozgrzewalna
- istniejący beton podkładowy; 15cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

element istniejący

element do rozbiórki

elementy żelbetowe

elementy betonowe

warstwa izolacji termincznej- wełna mineralna

warstwa izolacji termincznej wodoodpornej

izolacja przeciwwilgociowa/ przeciwwodna

LEGENDA:

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl
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Przebudowa budynku magazynowo-handlowego
z przeznaczeniem na archiwum zakładowe

A-5
Elewacje

19.04.2021

OPO-B-21-04

Architektura

mgr inż. arch. Helena Burczek upr. bud. nr 11/OPOKK/2016

mgr inż. arch. Ewa Berthold-Majewska upr. bud. nr 210/92/OP

mgr inż. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/Op

19.04.2021

19.04.2021

Elewacja zachodnia

Elewacja wschodniaElewacja północna

Elewacja południowa
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Przebudowa budynku magazynowo-handlowego
z przeznaczeniem na archiwum zakładowe

K-1
Rzut fundamentów

19.04.2021

OPO-B-21-04

Konstrukcja

inż. Mirosław Maciołek upr. bud. spec. konstr. nr 503/02

mgr inż. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/Op
19.04.2021

 1 : 50

Rzut

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm.
2. Obiekt należy realizować na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej składającej się w 
szczególności z projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
3. Na każdym etapie robót należy kontrolować wymiary w naturze.
4. W razie rozbieżności w dokumentacji lub niezgodności projektu z wymiarami w naturze należy skontaktować 
się z projektantem.
5. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych.
6. Fundamenty wykonać na zagęszczonym podłożu wyrównanym podkładem z chudego betonu gr. 10 cm.

 1 : 25

Szczegół I-I
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Przebudowa budynku magazynowo-handlowego
z przeznaczeniem na archiwum zakładowe

K-2
Rzut parteru - konstrukcja

19.04.2021

OPO-B-21-04

Konstrukcja

inż. Mirosław Maciołek upr. bud. spec. konstr. nr 503/02

mgr inż. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/Op
19.04.2021

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm.
2. Obiekt należy realizować na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej składającej się w szczególności 
z projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
3. Na każdym etapie robót należy kontrolować wymiary w naturze.
4. W razie rozbieżności w dokumentacji lub niezgodności projektu z wymiarami w naturze należy skontaktować 
się z projektantem.
5. Ściany nośne murowane z elementów murowych klasy min. 20 MPa
6. Oparcie belek stalowych na ścianach na min. 25 cm, za pośrednictwem poduszki betonowej gr. 20 cm.
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