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Część opisowa 
1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt  zagospodarowania terenu przyległego do  nowo 
projektowanego budynku remizy strażackiej; 

1.1. Podstawa opracowania  
Podstawę opracowania stanowi: 

• Uzgodnienia z inwestorem; 
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
• Uzgodnienia z inwestorem dotyczące budowy obiektu; 
• Wizja lokalna; 
• Aktualne normy i przepisy budowlane; 

1.2. Zakres opracowania 
    Całość opracowania projektu budowlanego  stanowią kolejne tomy opracowań: 
 - Projekt budowlany - Zagospodarowanie Terenu 
  - Projekt budowlany - Architektura i Konstrukcja 
 - Projekt budowlany - Instalacje wewnętrzne: 
                                              - wentylacja mechaniczna 

           - Instalacja wod – kan, 
           - Inst. centralnego ogrzewania 
  - Projekt budowlany - Instalacje elektryczne. 

1.3. Lokalizacja obiektu. 
          Działki nr 212/3 i 212/4 , na której znajduje się budynek podlegający przebudowie, położone są w 

miejscowości Walichnowy przy ul. Szkolnej.  Działki o funkcji sportowej z trawiastą płytą boiska oraz 
budynkiem o charakterze zaplecza szatniowego dla miejscowych klubów sportowych. Istniejący obiekt 
posadowiony jest w północno - zachodniej  części działki 212/3.    

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
          Teren  działki   jest  zabudowany  i  uzbrojony. Ma charakter płaski z niewielkimi spadkami w 
kierunku północnym i zachodnim. Teren o funkcji sportowej z płyta boiska do piłki nożnej, 
dwukondygnacyjnym budynkiem szatniowym oraz utwardzonymi dojściami w postaci chodników. 
Działka uzbrojona w przyłącze elektroenergetyczne, przyłącze wodociągowe. Odprowadzenie ścieków 
sanitarnych z budynku szatniowego do istniejącego zbiornika szczelnego; 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

3.1.     Projektowane obiekty 

Projektuje się: „Przebudowę budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i  infrastrukturą techniczną”    
Obiekt podlegający przebudowie sytuowany jest po stronie północno - zachodniej działki. Budynek 

dwukondygnacyjny, z czego druga kondygnacja nieużytkowa, częściowo podpiwniczony. Planuje się 
rozbiórkę dachu i drugiej nieużytkowanej kondygnacji budynku. W wyniku przebudowy powstanie 
budynek jednokondygnacyjny o wymiarach  zewnętrznych w rzucie  30,9 x 8,82m, wysokości max 
7,10m nad poziomem terenu. Dach dwuspadowy, kryty blachą płaską łączoną na rąbek, o konstrukcji 
drewnianej tradycyjnej. W centralnej części budynku od strony boiska planuje się dobudowę schodów 
wejściowych do zespołów szatniowych. Planuje się również izolację termiczna budynku poprzez 
ocieplenie warstwą 15cm styropianu;  
 
Układ komunikacyjny 

Budynek dobrze skomunikowany. 
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3.2.1. Drogi i parkingi 

Droga i miejsca postojowe obsługujące stadion – istniejące zlokalizowane po zachodniej 
stronie budynku i działki; 

3.2.2. Odwodnienie. 

Wodę opadową z większej powierzchni dróg, placów, parkingów i chodników odprowadza się  w 
sposób powierzchniowy odprowadzając na grunt biologicznie czynny. 

3.3.     Składowanie odpadów 

Odpady będą składowane w pojemnikach do czasu wywiezienia ich przez zewnętrzną firmę 
na wysypisko śmiecj. Jako miejsce do składowania odpadów bytowych przewidziano 
wykorzystać dotychczas istniejące miejsce składowania. 

 
3.3. Ogrodzenie 

Projektuje się wydzielenie terenu działek od strony zachodniej i południowej ogrodzeniem typu 
panelowego i wysokości 1,5m, od strony wschodniej i północnej siatką stalową powlekaną o 
wysokości 1,5m. W miejscach wskazanych w części rysunkowej planu przewidziano bramy 
dwuskrzydłowe o szerokości 4m. i furtki o szerokości 1m. 

3.5. Sieci zewnętrzne 

• Przyłącze wody 
Istniejące przyłącze wodociągowe. 

• Sieć zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

Odejście kanalizacji do istniejącego zbiornika szczelnego.  

• Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z dachu, będą odprowadzane w sposób powierzchniowy.  

• Przyłącze elektroenergetyczne 

Z istniejącego przyłącza; 

 

4.    Zestawienie powierzchni 
 
Zestawienie  powierzchni (stan projektowany) . 
 
Zakres opracowania (działka nr 212/3 i 212/4):        ~   16703,0  m2 

     -  Powierzchnia zabudowy przed przebudową:       260,70 m²               

                 - Powierzchnia zabudowy po przebudowie:                 272,50 m²    
                     -  pow.  terenów utwardzonych ist. chodniki: bez zmian      ~ 400,0 0 m²    

                -  powierzchnia  pozostała – teren biologicznie czynny :            16030,0 m2 

                               
 

Lp. Nr działki właściciel Użytkowanie  Zakres oprac. 

1 212/3, 
212/4,  Gmina Sokolniki 

OSP SOKOLNIKI 
Ul. Warszawska 54 

98-420 Sokolniki 
1,6703 ha 

 
 

5.     Ochrona  zabytków 
Nie dotyczy; 
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6. Wpływ eksploatacji górniczej 

   1)      Warunki górnicze 
       Przedmiotowa  działka  znajduje  się  poza  granicami  terenu  górniczego . 
        Powyższy teren nadaje się do dalszej zabudowy 
2) Głębokość strefy przemarzania dla omawianego obszaru wynosi 1,0m p.p.t. 

7. Zagrożenia dla środowiska i ludzi 
      Specyfika  i  charakter  obiektów  nie  wywierają  szczególnego  wpływu  na zagospodarowanie  

działki,  środowisko  jak również ich użytkowników. 
 

8.    Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego: 

  Brak. 

 

 

                                          Opracowanie: 
 

    mgr inż. arch. MIROSŁAW GUDRA 

                                                                               nr upr. 52/09/DOIA                                                         
                                                        

                                                                                   mgr inż. arch. WOJCIECH GUBAŁA 
                                                                                   nr upr. UAN 7342-71/91 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 
    1.  Dane ogólne 

        Podstawa opracowania. 
- Umowa z inwestorem. 

          - „DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO” . 
          - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z 

późn. zm.)  
          - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, 
poz.690 z późn. zm.)      

           - Dz.U. Nr 120, poz.1133„ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”. 

 
 

1.1. Przeznaczenie budynku i program użytkowy obiektu: 

   Projektowane założenie to : „PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWEGO WRAZ Z 
OGRODZENIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI WALICHNOWY” 

 
 Program użytkowy budynku: 
 
_________                                                     __________        
  Powierzchnia zabudowy przed przebudową:                     260,70 m²   
  Powierzchnia zabudowy po przebudowie:                     272,50 m²                                       

             Powierzchnia użytkowa:                 bez zmian  199,00 m² 
                
   Kubatura po przebudowie:                                          1507,9m³ 
           wysokość budynku max.                                    7,10 m n. p.t. 
            liczba kondygnacji:                                                                                     jedna/dwie  

długośćxszerokość przed przebudową:                                                   30.6 x 8.52m 
długośćxszerokość po przebudowie:                                                        30.9 x 8.82m 

            kąt nachylenia  dachu:                                                                               25º 
 

 
1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób jego dostosowania do krajobrazu i   

otaczającej zabudowy : 
 

Projektuje się: „Przebudowę budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i  infrastrukturą techniczną”    
Obiekt podlegający przebudowie sytuowany jest po stronie północno - zachodniej działki. 

Budynek dwukondygnacyjny, z czego druga kondygnacja nieużytkowa, częściowo podpiwniczony. 
Planuje się rozbiórkę dachu i drugiej nieużytkowanej kondygnacji budynku. W wyniku przebudowy 
powstanie budynek jednokondygnacyjny o wymiarach  zewnętrznych w rzucie  30,9 x 8,82m, 
wysokości max 7,10m nad poziomem terenu. Dach dwuspadowy, kryty blachą płaską łączoną na 
rąbek, o konstrukcji drewnianej tradycyjnej. W centralnej części budynku od strony boiska planuje 
się dobudowę schodów wejściowych do zespołów szatniowych. Planuje się również izolację 
termiczna budynku poprzez ocieplenie warstwą 15cm styropianu;  

Budynek o prostej tradycyjnej formie nawiązujący do zabudowy otaczającej; 
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1.3. Planowane rozbiórki  
Planuje się rozbiórkę drugiej kondygnacji budynku wraz z dachem oraz elementami wystającymi 
ponad dach, oraz wszelkich instalacji znajdujących się na piętrze budynku. Rozebrane zostaną 
również żelbetowe schody prowadzące na piętro budynku; 

          
 Dane ogólne o warunkach prowadzenia robót rozbiórkowych  

 
Prace wstępne: 

      a): Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy  bezwarunkowo    sprawdzić          

          odłączenie od rozbieranego obiektu sieci elektrycznej; 
 
       b): Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki  
            i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
 
       c): Prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości  
           większej niż 10m/s należy wstrzymać; 
  
       d): W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi na niższej  
            kondygnacji, lub wewnątrz  jest zabronione; 
 
        e): Przy usuwaniu gruzu z obiektu należy stosować rynny zsypowe 
            (gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione); 
        f): Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach rozbieranych  
            ścian muszą być zabezpieczeni  przed spadnięciem np.  
            przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin asekuracyjnych 
            zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi; 
 
       g): W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się 
            przebywania  w strefie niebezpiecznej –min.6,0m od obiektu, 
            ludzi i pracowników; 
 
        h): Teren rozbiórki wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi  
            (taśma , tablice  ostrzegawcze); 
 
        i): Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników  
              przeszkolonych  w zakresie BHP i znajomości projektu rozbiórki,               
             wyposażonych  w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do   
             prac  wysokościowych, rękawice, buty z zabezpieczeniem palców,  
             okulary ochronne); 

 
        j): Stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac  
             rozbiórki (ewentualnie składować na odpowiednio do tego celu         
             wyznaczonym i zabezpieczonym polu odkładczym); 
 
        k):  Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia 
            użyteczności publicznej , latarnie, słupy z przewodami ,drzewa itp.  
            należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
 
       l):   W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych  wszystkie          
             przejścia pomosty  i inne niebezpieczne miejsca   powinno się      
             zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi   barierami, a pomosty   
             zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 
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      m): Wszystkich robotników pracujących na wysokości  należy  zabezpieczyć  
           pasami ochronnymi na linach  umocowanych  do trwałych elementów   
           budynku; 
    Bezpieczny sposób prowadzenia robót rozbiórkowych na budynku 
 
a): Bezwzględnie należy zastosować wszelkie zasady podane 
     w punktach 4.1  a-m; 
 
b): Teren rozbiórki ogrodzić ogrodzeniem pełnym o wysokości  
      1,8-2,0m   w odległości min.6,0m od rozbieranego obiektu.  
      W tym celu należy zająć teren wokół budynku do czasu  
       osiągnięcia   wysokości rozbieranego obiektu równej ogrodzeniu. 
 

       Na ogrodzeniu umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze  
       i informacyjne. 
 
Rozbiórkę budynku należy prowadzić w następującej kolejności: 
      -rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
     -rozbiórka  okien i drzwi 
     -rozbiórka  pokrycia dachowego 
 

Ze względu na rodzaj pokrycia rozbiórki może dokonać jedynie firma z 
odpowiednimi zezwoleniami. Materiał z rozbiórki należy przewieźć do zakładów 
utylizacyjnych 
      
 
     -rozbiórka  konstrukcji dachu 
     -rozbiórka ścian zewnętrznych piętra 
     -rozbiórka schodów żelbetowych 

 
Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
          Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej,  można przystąpić po stwierdzeniu, że 
instalacje te zostały odłączone od sieci przez pracowników miejscowego zakładu energetycznego i 
dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów 
 i ich pomocników odpowiednich specjalności. 
 
Rozbiórka okien i drzwi 
     Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej należy rozpocząć od zdjęcia skrzydeł drzwiowych i 
okiennych, następnie usunąć zakotwione w murach ramy; 

 
Rozbiórka pokrycia dachowego 

Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od wszelkich elementów nad powierzchnią, jak kominy,  ogniomurki, 
wywiewki kanalizacyjne. Rozbiórkę pokrycia dachowego prowadzimy przez odkręcanie 
poszczególnych arkuszy płyt azbestowych, a następnie przetransportowanie ich na powierzchnię 
terenu za pomocą dźwigu. Arkusze należy przechowywać na przygotowanych wcześniej paletach i po 
skończonej rozbiórce przetransportować do miejsca utylizacji. Rozbiórki pokrycia dachowego może 
dokonać jedynie firma z odpowiednimi uprawnieniami;. 
 
Rozbiórka  dachu  
       Po rozebraniu pokrycia dachu , obróbek blacharskich, rynien 
 i rur spustowych należy ręcznie lub za pomocą pił elektrycznych 
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rozebrać elementy konstrukcyjne dachu. Opuszczać za pomocą dźwigu na powierzchnię terenu; 
 
Rozbiórka ścian 
     Rozbiórkę wykonuje się poprzez usunięcie kolejnych warstw cegieł i pustaków i 
przetransportowanie ich za pomocą rur zsypowych na plac odkład czy, bądź bezpośrednio na 
samochód i wywóz do utylizacji; 
 
UWAGA: 
 
-   Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć  
      obiekty sąsiadujące, ze szczególnym uwzględnieniem  
      drzewostanu, latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodników 
-   Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzgodnić 
      z właścicielami budynków sąsiadujących termin prowadzenia  
      robót  rozbiórkowych. 
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej 
  z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. 

 
Podstawowe elementy składowe konstrukcji budynku: 
  
 Ściany zewnętrzne: 
Ściany poddasza projektuje się z bloczków gazobetonowych gr. 24cm. Projektuje się 15cm 
docieplenia ścian zewnętrznych oraz 10cm docieplenia ścian fundamentowych i strefy 
cokołowej styropianem XPS. Ściany otynkowane od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym. 
 
 Ściany działowe: 
Projektuje się ściany działowe murowane z pustaków betonu komórkowego typu 500, grubości 
12cm na zaprawie systemowej do betonu komórkowego, lub w zabudowie suchej  w systemie 
G-K, tynkowane obustronnie tynkiem do ścian z betonu komórkowego, następnie pokryte 
gładzią gipsową.  

 
Wieńce żelbetowe 
Projektuje się wieńce żelbetowe z betonu klasy B 20, zbrojone stalą 34GS (A-III) i St0S (A-0) 
scalające ściany zewnętrzne budynku. W wieńcu umieścić szpilki kotwiące projektowane 
murłaty; 
 
Nadproża: 
Projektuje się nadproża w ścianach;  tradycyjne L19. Szczegóły w części graficznej projektu.  

   
   Strop: 

 Projektuje się ocieplić istniejący strop żelbetowy od góry warstwą wełny mineralnej o 
gr.25cm. Od dołu pokryty gładzią gipsową. 
Strop nad częścią piwniczną projektuje się ocieplić od spodu warstwa styropianu o gr. 8cm. 
 

   Konstrukcja dachu: 
Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana, krokwiowo – jętkowa wsparta na słupach i płatwiach.  
Podstawowe elementy konstrukcyjne: 
Krokiew: 12cmx7cm 
Płatew 14cmx14cm 
 
Schody zewnętrzne: 
Schody żelbetowe wylewane; 
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1.3.2  Elementy wykończeniowe wewnętrzne: 
 

 Stolarka okienna i drzwiowa: 
Projektuje się stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną z PCV z szybami zespolonymi o 
współczynniku przenikania ciepła ~1,1 W/m*K. Drzwi wewnętrzne z drewna lub materiałów 
drewnopochodnych. Ilość, wymiary podano w części graficznej w zestawieniu stolarki. 
 
Posadzki: 
Posadzki wg dokumentacji rysunku przekroju poprzecznego. 
 

 Okładziny ścian wewnętrznych: 
Projektuje się na ścianach pomieszczeń  sanitariatów, ułożyć płytki ceramiczne na całej 
wysokości ścian.  
 
Tynki wewnętrzne: 
Projektuje się tynki cienkowarstwowe oraz gładzie gipsowe na tynkach. 
 
Prace malarskie: 
Ściany wewnętrzne i sufity malować farbami emulsyjnymi lateksowymi ( z przeznaczeniem dla 
budynków użyteczności publicznej, zmywalnych) w kolorach pastelowych  
w odmianie minimum półmatowej. Tworzącej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz 
zadrapania. Prace przygotowawcze wykonać wg. zaleceń producenta farb. 
 
 Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe: 
Elementy dachowej konstrukcji drewnianej powinny być  zabezpieczone przez impregnację           
środkiem antykorozyjnym, środkiem owado i   grzybobójczym ( typu np. drewnochron), 
Elementy stalowe złączne powinny również być zabezpieczone antykorozyjnie bez pokrycie 
warstwą cynku metodą ogniową i następnie pomalowane farbami do metali. 
 
Parapety wewnętrzne: 
Parapety konglomeratowe. Przyklejane i odizolowane termicznie o ościeżnicy oraz ściany za 
pomocą pianki montażowej i styropianu. 
 
1.3.3  Elementy wykończeniowe zewnętrzne: 

 
Tynki zewnętrzne: 
Projektuje się tynki cienkowarstwowe systemowe stosowane do pokrywania ścian ocieplonych 
metoda lekką –mokrą. Barwione w masie lub szare pokryte farbą o podwyższonych 
parametrach odporności na warunki atmosferyczne.  
 
Parapety zewnętrzne: 
Parapety z profili blachy aluminiowej powlekanej w kolorze czerwonym. 

 
Obróbki blacharskie: 
Projektuje się wykonać obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. 
Rury i  rynny spustowe  z blachy ocynkowanej powlekanej w tym samym kolorze. 
System rynnowy o przekroju prostokątnym z koszem rynnowym indywidualne np. firmy EKRO 
lub równoważne.  
 
Barierki i pochwyty schodów 
  Typowe ze stali nierdzewnej. 
 
Daszki nad wejściami 
Konstrukcja ze stali nierdzewnej zadaszenie z tafli szklanej0 . 
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1.4. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych 

           Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada pomieszczenie hig.-san. 
umożliwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z projektowanego obiektu.  

 
1.5. Przystosowanie obiektu do istniejącej infrastruktury 

    Projektuje się przebudowę obiektu zgodnie z : „DECYZJĄ O LOKALIZACJI INWESTYCJI 
CELU PUBLICZNEGO” dla nieruchomości położonej w miejscowości Walichnowy, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr. 212/3 i 212/4.  

 
 

1.6.  Wyposażenie budowlano-instalacyjne obiektu 
               
           Instalacja wod-kan 
           W budynku projektuje się instalację wodną z zimną i ciepłą wodą z przewodem cyrkulacyjnym   

oraz instalację kanalizacji sanitarnej. Instalacja wodna zaprojektowana na rurach z tworzywa 
sztucznego ALUPEX, zakończona armaturą   przewidzianą dla tego typu obiektów. 

           Odbiór zużytej wody poprzez instalację z tworzywa sztucznego PCV z wyprowadzeniem do 
istniejącego na działce zbiornika szczelnego jak pokazano w części graficznej projektu 
zagospodarowania działki. 

           Odbiór wody deszczowej poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo.            
               
  Instalacja C.O. 
              Instalacja c.o.; wodna na przewodach z tworzywa sztucznego ALUPEX, zasilana kotłem 

grzewczym na paliwo stałe typu „eko-groszek”.. Centralne ogrzewanie grzejnikowe przewidziano 
w całym budynku. 

           
          Wentylacja: 

Wentylacja wywiewno – nawiewna zaprojektowana oddzielnie dla każdej części funkcjonalnej 
budynku . Szczegóły w części branżowej projektu. 

  
instalacja elektryczna 
 Szczegóły rozwiązań w opracowaniu projektu branżowego. Przewiduje się wykorzystanie 

istniejącego na działce przyłącza trójfazowego. Moc przyłączeniową należy uzgodnić z 
właściwym dystrybutorem energii elektrycznej. 

  
   Instalacja odgromowa 
Przewiduje się instalację odgromową wykonaną wg. projektu branżowego. 

 
1.7. Charakterystyka energetyczna obiektu 

       
 
   a)  W stosunku do budynku wyposażonego w instalacje grzewcze lub chłodnicze – 

właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także 
przegród przezroczystych: 
 
  - przekrycie budynku                                                       U=0,14W/m2xK 
  - ściana zewnętrzna                                            U=0,20W/m2x`K 

                     - drzwi zewnętrzne                                                                                  U=1,6 W/m2xK 
                     - okna                                                                                                      U=1,1 W/m2xK 
 

b)  Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających 
wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych:   

        - instalacja c.o. 90%     
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c)  Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 
przepisach techniczno-budowlanych: 
 
  - dach               0,14 W/m²K < 0,30 W/m²K 
  - drzwi zewnętrzne:      1,6  W/m²K < 2,60 W/m²K 
  - okna:                   1,1 W/m²K < 1,80 W/m²K 
  - ściana zewnętrzna:              0,20 W/m²K < 0,30 W/m²K 
 

1.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 
wpływem: 

 
a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposobu odprowadzania ścieków: 

- zapotrzebowanie dobowe na wodę:  Gśr,d = 0,5m3/d 
- odprowadzenie ścieków odbywać się będzie poprzez kanalizację wewnętrzną, oraz   
studzienkę zewnętrzna do zbiornika szczelnego rurą PCVØ160.. 

b) Projektowany obiekt  nie wpływa niekorzystnie na zabudowę sąsiednią. 
c) Specyfika i charakter obiektu nie wywierają szczególnego wpływu na środowisko stąd 

inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

      e)  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan:  na przedmiotowej działce nie 
występuje drzewostan w obszarze projektowanej zabudowy.    
 

          1.12.  Ochrona przeciwpożarowa: 
           Opis ochrony przeciwpożarowej wg osobnego opisu „Aneks P-Poż”. 
 

 
 2.  Założenia konstrukcyjne i podstawowe wyniki obliczeń 
  
 2.1.  Układ konstrukcyjny 
          Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej, układ ścian nośnych  
 podłużny, stropy istniejące żelbetowe. 
 
 2.2.  Założenia przyjęte do obliczeń statycznych 
         Obciążenia: 
  - obciążenia stałe: wg odpowiednich norm,             ( γf =1.35 ) 
 
  - obciążenia zmienne:  
    - obciążenia śniegiem - II strefa klimatyczna:  Sn = 0,90 kN/m2; ( γf =1.5 ) 

    - obciążenia wiatrem - I strefa klimatyczna:     pk = 0,49 kN/m2; ( γf =1.5 ) 
  - obciążenia użytkowe:         q = 2,00 kN/m2;   ( γf =1.5 ) 
 
             2.3.  Obowiązujące normy 
 
 PN-EN 1990: 2004   Eurokod:  Podstawy projektowania konstrukcji 

 PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-1:   
    Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia  
    użytkowe w budynkach.  
 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-3:   
    Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.    
 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-4:   
    Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.    
 PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 



                  Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego                                                            
21 

 PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 3:  Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1:  
    Reguły ogólne  dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
 
 
 
             2.4.  Założenia geotechniczne 
  Kategoria geotechniczna obiektu - I. 
  Warunki gruntowe jednorodne - piaski średnie.  
  Sposób posadowienia - posadowienie bezpośrednie na istniejących ławach 
  fundamentowych. 
  Z uwagi na rozbiórkę I piętra, które było przewidziane na obciążenia użytkowe 
  q = 1,5 kN/m2. obciążenia przekazywane na ławy są obecnie mniejsze 
  i nośność ich jest zapewniona. Warunki posadowienia nie ulegają zmianie.  
 
   2.5.  Schematy statyczne 
    
Przypadki obciążeń 
 

 
Przypadek 

 

 
Etykieta 

 

 
Nazwa przypadku 

 

 
Natura 

 

 
Typ analizy 

 
 1 STA1 STA1 Konstrukcyjne Statyka liniowa 
 2 STA1 ciężar połaci dachowej Konstrukcyjne Statyka liniowa 
 3 STA3 snieg rówmnomierny śnieg Statyka liniowa 
 4 SN2 snieg nierównomierny śnieg Statyka liniowa 
 5 SN3 wiatr +y parcie wiatr Statyka liniowa 
 6 WIATR2 wiatr +y ssanie wiatr Statyka liniowa 
 7 WIATR2 wiatr +x wiatr Statyka liniowa 
 
 
Kombinacje oddziaływań 
 

 
Kombinacja 

 

 
Nazwa 

 

 
Typ analizy 

 

 
Typ kombinacji 

 

 
Definicja 

 
 8 (K) KOMB1 Kombinacja liniowa SGN 1*1.35 
 9 (K) KOMB2 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+3*1.50 
 10 (K) KOMB3 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+4*1.50 
 11 (K) KOMB4 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+3*0.75 
 12 (K) KOMB5 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+4*0.75 
 13 (K) KOMB6 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+5*0.90 
 14 (K) KOMB7 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+6*0.90 
 15 (K) KOMB8 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+7*0.90 
 16 (K) KOMB9 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+5*1.50 
 17 (K) KOMB10 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+6*1.50 
 18 (K) KOMB11 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+7*1.50 
 19 (K) KOMB12 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+3*0.75+5*0.90 
 20 (K) KOMB13 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+3*0.75+6*0.90 
 21 (K) KOMB14 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+3*0.75+7*0.90 
 22 (K) KOMB15 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+4*0.75+5*0.90 
 23 (K) KOMB16 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+4*0.75+6*0.90 
 24 (K) KOMB17 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.35+4*0.75+7*0.90 
 25 (K) KOMB18 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+3*1.50+5*0.90 
 26 (K) KOMB19 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+3*1.50+6*0.90 
 27 (K) KOMB20 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+3*1.50+7*0.90 
 28 (K) KOMB21 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+4*1.50+5*0.90 
 29 (K) KOMB22 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+4*1.50+6*0.90 
 30 (K) KOMB23 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+4*1.50+7*0.90 
 31 (K) KOMB24 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+3*0.75+5*1.50 
 32 (K) KOMB25 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+3*0.75+6*1.50 
 33 (K) KOMB26 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+3*0.75+7*1.50 
 34 (K) KOMB27 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+4*0.75+5*1.50 
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 35 (K) KOMB28 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+4*0.75+6*1.50 
 36 (K) KOMB29 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+4*0.75+6*1.50 
 37 (K) KOMB30 Kombinacja liniowa SGN (1+2)*1.14+4*0.75+7*1.50 
 38 (K) KOMB31 Kombinacja liniowa SGU (1+2+3)*1.00 
 39 (K) KOMB32 Kombinacja liniowa SGU (1+2+4)*1.00 
 40 (K) KOMB33 Kombinacja liniowa SGU (1+2+5)*1.00 
 41 (K) KOMB34 Kombinacja liniowa SGU (1+2+6)*1.00 
 42 (K) KOMB35 Kombinacja liniowa SGU (1+2+7)*1.00 
 43 (K) KOMB36 Kombinacja liniowa SGU (1+2+3)*1.00+5*0.60 
 44 (K) KOMB37 Kombinacja liniowa SGU (1+2+3)*1.00+6*0.60 
 45 (K) KOMB38 Kombinacja liniowa SGU (1+2+3)*1.00+7*0.60 
 47 (K) KOMB39 Kombinacja liniowa SGU (1+2+4)*1.00+5*0.60 
 48 (K) KOMB40 Kombinacja liniowa SGU (1+2+4)*1.00+6*0.60 
 49 (K) KOMB41 Kombinacja liniowa SGU (1+2+4)*1.00+7*0.60 
 
 
 
 
 
 
 
CIĘŻAR WŁASNY 
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CIĘŻAR POŁACI DACHOWEJ 

 
 
ŚNIEG RÓWNOMIERNIE 
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ŚNIEG NIERÓWNOMIERNIE 
 

 
WIATR + Y PARCIE 
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WIATR + Y SSANIE 
 

 
 
WIATR + X 
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   2.6.  Podstawowe wyniki obliczeń 
  Na podstawie analizy statycznej i wymiarowania uzyskano następujące 
  wyniki obliczeń: 
 
  - Jętak 2x14cm; 
                   - Krokiew 12x7cm; 
                       - Murłata 14x14cm; 
                       - Miecz 12x7cm; 
                       - Płatew 14x14cm; 
                       -Podwalina 14x12cm 
                       - Słup 14x14cm 
 
 
 
 

        Projektant architektura:    Projektant konstrukcja: 
 

 mgr inż. arch. Mirosław Gudra                                    mgr inż. Daniel Florczak 
  nr upr. 52/09/DOIA                                                    nr upr. UAN8386/110/89 
 

                                                                                                                                                    
    Sprawdzający architektura:    Sprawdzający konstrukcja: 
 

 mgr inż. arch. Wojciech Gubała                                  mgr inż.  Mieczysław Ścierski 
       nr upr. UAN-7342-71/91                                                  nr upr. 178/01/DUW 
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1.0  Ogólna charakterystyka obiektu 

Istniejący  obiekt to budynek o charakterze zaplecza szatniowego pobudowany w 
końcu lat 70-tych XXw. Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, oparty 
na rzucie prostokątnym. Posiada dach dwuspadowy. Technika budowy: ławy fundamentowe z 
betonu wylewane na mokro; konstrukcja nośna – ściany murowane z cegły pełnej i pustaków 
żużlowych na zaprawie cementowo – wapiennej, ściany działowe z cegły dziurawki oraz 
bloczków gazobetonowych, płyty gipsowo – kartonowej, schody żelbetowe wylewane, 
Konstrukcja dachu drewniana. Dach kryty płytami azbestowymi.  
 

 
2.0    Analiza podstawowych elementów konstrukcyjnych 

 
Na podstawie oględzin elementów konstrukcyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości 

związanych z pracą istniejących elementów konstrukcyjnych takich jak nierównomiernego 
osiadania fundamentów obiektu powiązanych z pękaniem ścian. Nie stwierdzono odchyłek w 
pracy konstrukcji dźwigarów kratowych. 

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych ocenia się na dobry a tym samym 
nadający się do dalszej eksploatacji.  

 
2.1 Ławy fundamentowe 

Ławy fundamentowe betonowe posadowione w jednej płaszczyźnie.. Nie zaobserwowano 
osiadania stóp fundamentowych. 
 

    2.2 Ściany 
Ściany murowane z cegły pełnej i pustaka na zaprawie cementowo wapiennej. Otynkowane. 
Stan techniczny oceniany jako dobry. 

    
  2.2 Strop 

Strop wylewany żelbetowy obliczony dla obciążeń użytkowych. Po dokonanej przebudowie 
przewiduje się obciążenia jak dla stropów nieużytkowych ponieważ nie przewiduje się 
użytkowania poddasza; 
 
 

    2.3 Schody żelbetowe wewnętrzne  
Schody żelbetowe wewnętrzne wylewane w stanie technicznym dobrym przewidziane do 
rozbiórki; 
 

   2.3  Konstrukcja dachu  
Konstrukcja drewniana nie wykazuje oznak złej pracy konstrukcji czy korozji – w związku z 
przebudową planuje się rozbiórkę konstrukcji dachu.   
 
 
      Ocenia się stan techniczny tego obiektu na dobry i tym samym po zaplanowanych 
rozbiórkach dopuszcza do  przeprowadzenia przebudowy budynku wg niniejszego projektu.  
 
 
 

Projektant:  mgr inż. Daniel Florczak 
                    nr upr. UAN 8386/110/89 
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Część opisowa 
 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca  2003r. ( Dz. U.  nr 120, poz. 1126 ) §2. pkt.3 z późniejszymi zmianami. 
 

1. Zakres robót dla inwestycji: 
A. Roboty budowlane; stan surowy:  

- demontaże i rozbiórki, 
- prace murarskie,  
- wieńce żelbetowe, 
- konstrukcja dachu drewniana, 
- pokrycie blachą płaską na rąbek stojący, 
- ułożenie warstwy izolacji termicznej i zabezpieczenie  

jej siatką zatopionej w kleju 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- schody żelbetowe zewnętrzne; 
 

B. Roboty instalacyjne; wewnętrzne: 
- montaż wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, 
- montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
- instalacja centralnego wodnego ogrzewania, 
- instalacja wentylacji mechanicznej z osprzętem, 
- montaż ceramiki sanitarnej z armaturą, 
- montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem oświetleniowym i 

gniazdkami wtykowymi 
 

C. Roboty budowlane; prace wykończeniowe wewnętrzne: 
- ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na stalowym stelażu   

systemowym gr.12cm, 
-    wykucia i zaślepienia otworów wewnątrz obiektu, 
- wykończenie ścian gładzią gipsową; 
- prace malarskie ścian wewnętrznych, 
- wykończenie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi, 
- montaż parapetów wewnętrznych, 
- montaż sprzętu, wyposażenia 

 
D. Roboty budowlane; zewnętrzne wykończenie budynku: 

- montaż parapetów zewnętrznych, 
- montaż daszków systemowych nad wejściami; 
- okładziny i barierki schodów zewnętrznych; 
- montaż okładzin drewnianych na elewacji; 
- wykończenie ścian tynkiem zewnętrznym cienkowarstwowym, 
- montaż  rynien i rur z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, 
- montaż instalacji odgromowej budynku; 
- nawierzchnie utwardzone 
- porządkowanie terenu 

 
 

 

1) Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie działki brak elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 



 

2) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia: 

 
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych: 

 
Roboty rozbiórkowe; 
               
Roboty dekarskie i izolacyjne; 

 
Ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m podczas: 
 

- montażu konstrukcji dachu, 
- montażu pokrycia dachu, 
- montażu przewodów elektrycznych wraz z osprzętem oświetleniowym, 
- ryzyko wypadku przy wszelkich pracach montażowych przeprowadzanych na dachu 

i elewacji budynku,  
 

3) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;  

 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzać na 
bieżąco szkolenia stanowiskowe przez odpowiednie dla charakteru tych prac służby BHP. 

 

4) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

a) Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony 
zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości 
to można stosować środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa. 

b) Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów 
należy ogrodzić balustradą (szer. Strefy min. 1/10 wysokości spadania i nie mniej niż 
6,0 m) – można stosować daszki ochronne. 

c) W trakcie realizacji prac budowlanych należy oznakować na budowie drogi 
ewakuacyjne na wypadek pożaru lub awarii. 

d) Na budowie należy wyznaczyć miejsce na punkt ochrony p.poż. 
oraz zapewnić jego pełne wyposażenie w środki i sprzęt gaśniczy.  

5) Ocena konieczności sporządzenia planu BIOZ; 
- Na podstawie art. 21a  - Prawo Budowlane stwierdzam, że sporządzenie planu BIOZ 

jest wymagane. 
 

 
 

  Opracował: 
mgr inż. DANIEL FLORCZAK 
nr upr. UAN 8386/110/89 
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 A N E K S    D O T Y C Z Ą C Y    O C H R O N Y  
 P R Z E C I W P O Ż A R  OW E J  

 
 

 
 
 
Temat projektu: 

 
„PRZEBUDOWA BUDYNKU SPORTOWEGO WRAZ Z 

OGRODZENIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W 
MIEJSCOWOŚCI WALICHNOWY” 

 
 
 

Adres  
WALICHNOWY 
ul. Szkolna, 

 dz.nr.ew. 212/3 i 212/4 
 
 
 
Inwestor 
                                   GMINA SOKOLNIKI 
                            ul. Marszałka J. Piłsudskiego 

                98-420 Sokolniki 
 
Jednostka projektująca 
                             

 BIURO INŻYNIERSKIE- INTECH 
              Daniel Florczak 
            Ul. Poznańska 35 
             63 – 600 KĘPNO 
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1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: 
 

Budynek projektowany 
Zestawienie powierzchni: 
 

                         - powierzchnia zabudowy                                                     272,50 m²:                                                                                                 
                              
   - powierzchnia użytkowa                                199,00 m²:                                
                                                     

- wysokość budynków  max.        7,10 m n. p.t. 
 

                          - kubatura nowoprojektowana :                                          1507,90 m³ 
         
- liczba kondygnacji:                                                             jedna/dwie  
 

2 Odległość od obiektów sąsiednich: 
  Przebudowywany  budynek sportowy jest posadowiony na działce o funkcji sportowej, na której istnieje 
boisko do piłki nożnej. Budynek wolnostojący po przebudowie jednokondygnacyjny. Budynek posadowiony 
w północno zachodnim narożniku działki 212/3. Najmniejsza odległość od granicy działki od strony 
północnej ( granica z drogą) wynosi 5.00 m. W promieniu 50m od budynku brak zabudowy. 

  
  3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 
 

W przebudowywanym obiekcie budynku sportowego nie przewiduje się występowania substancji i 
materiałów łatwopalnych. 

 
4. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego: 
 

Max. wielkość obciążenia ogniowego dla budynku wynosi do 500MJ/m2  
 
5 Kategorie zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach: 
 

Kategoria zagrożenia ludzi  ZLIII.  
 

6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych: 
 

W projektowanym obiekcie nie występują strefy zagrożenia wybuchem.  
 
7 Podział obiektu na strefy pożarowe: 
 

W budynku wydzielono jedną strefę pożarową . Powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 
dopuszczalnych dla stref ZL  w budynkach jednokondygnacyjnych nadziemnych 10000 m2 .i  
wynosi 199,0 m2 

  
8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
 
8.1 Klasa odporności pożarowej dla ZL III: 
- klasa  -  „ D ”, 
- główna konstrukcja nośna (ściany, podciągi)                         - R 30, 
- stropy          - REI 30, 
- ściany zewnętrzne       - EI 30, 
- ściany działowe i ścianki osłonowe wewnętrzne    - ( -.) 
- przekrycie dachu, konstrukcja nośna dachu - do 1000m²  - ( -.) 
 
8.3 Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
 
-  klasa  -  „D ” -  stan faktyczny:  
- konstrukcja główna nośna (ściany, podciągi, słupy )                        -  NRO 
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- stropy          -  NRO 
- ściany działowe i ścianki osłonowe       -  NRO 
- dach ,  konstrukcja nośna dachu                                         -  NRO 
 
            NRO – nie rozprzestrzeniające ognia . 
 
9 Warunki ewakuacji, oznaczenia pod potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne 

oraz przeszkodowe: 
 

W obiekcie zapewnione są wymagane warunki ewakuacji – przejścia ewakuacyjne nie przekraczają 
dopuszczalnych 40m. Nad wyjściami zapewnić oświetlenie awaryjne – ewakuacyjnie. 

 
10 Sposób zabezpieczenia p.poż. instalacji użytkowych: 

 
Wykonanie zgodnie z PN . Obiekt wyposażyć w instalację odgromową.  

       Całość instalacji elektrycznej zabezpieczyć wyłącznikiem głównym zgodnie z projektem branży elektrycznej 
oraz zabezpieczeniem różnicowoprądowym.    

 
  11 Dobór urządzeń p.poż. w obrębie: 
 

 Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe: 
W budynku nie są wymagane dodatkowe wewnętrzne instalacje przeciwpożarowe. 

 
12 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze z ich  

rozmieszczeniem: 
 

 Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy zapewni inwestor zgodnie z DZ.U. Nr 121.     z dnia 
16.06.2003r. w oznaczonym i widocznym miejscu umieścić gaśnice proszkowe wg wskaźnika: na każde 
rozpoczęte 100 m2  powierzchni strefy pożarowej należy przewidzieć 2 kg proszku gaśniczego. Odległość 
pomiędzy gaśnicami nie może przekraczać 30m. wg. osi dojścia. Gaśnice winny być poddawane 
przeglądom konserwacyjnym raz w roku. 

 
13 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: 
 

  Nominalne zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 10 l/s jest zapewniona z 
istniejącego na działce hydrantu do celów przeciwpożarowych w ilości 1szt. DN-80. Odległość hydrantu od 
chronionego obiektu wynosi ok. 85m. 

 
14 Drogi pożarowe: 
 

  Nie stawia się wymagań. 
 
 
 
       
           

OPRACOWAŁ: 
 
mgr inż. DANIEL FLORCZAK                                 
nr upr. UAN 8386/110/89 

 


