
Opis techniczny do projektu wzmocnienia konstrukcji ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Marka 1, na działce nr 446/5 w Głubczycach 

Lokalizacja: Głubczyce, działka nr 446/5 

 

 

 P R O J E K T  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U 
 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden 

obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 

 
Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest remont poprzez wzmocnienie konstrukcji budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Marka 1, na działce nr 446/5 w Głubczycach. 
Prace związane z wzmocnieniem konstrukcji (ankrowanie) zostaną objęte wnioskiem na 
pozwolenie na budowę. 
 

1. Lokalizacja: 
48-100 Głubczyce, 
ul. Marka 1, działka nr 446/5, 
 

2. Inwestor: 
Gmina Głubczyce, 
ul. Niepodległości 14,  
48-100 Głubczyce 
 

3. Podstawa opracowania: 
- umowa na wykonanie prac projektowych, 
- mapa zasadnicza, 
- wizja lokalna na terenie inwestycji, 
- uzgodnienia koncepcji z inwestorem, 
- obowiązując przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budników. 
 

4. Parametry techniczne obiektu: 
KATEGORIA XIII, k=4,0, w=1,0 
Budynek niski (N) w kategorii zagrożenia ludzi ZL IV  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej[Dz. U. Nr 121, 
poz. 1137 z późn. zm.] §4 ust. 1 projekt nie wymaga uzgadniania z Rzeczoznawcą w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. 
 
Obszar oddziaływania obiektu został określony na rysunku zagospodarowania terenu. 
Zakres i obszar oddziaływania inwestycji w stosunku do robót budowlanych związanych z 
wzmocnieniem konstrukcji budynku mieści się na działce nr 446/5. 
 
Przepisy prawa, w oparciu, których dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

- Prawo Budowlane,
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- Warunki Techniczne, 
- Ustawa o drogach publicznych, 
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. 

 
 
W związku z art. 34, pkt. 3a, nie dołącza się projektu planu zagospodarowania terenu. 
Zagospodarowanie terenu na działce nr 446/5 objętej inwestycją nie ulegnie zmianie. 
 
 
 
 
 

………………………………. 
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2. P R O J E K T   A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N Y 

 
 

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. 

 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju 

obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, 

zestawienie powierzchni, wysokość i długość. 

 

 

Przeznaczenie i program użytkowy: 
Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w 
Głubczycach przy ul. Marka 1, na działce nr 446/5. 
 
Lokalizacja: 
48-100 Głubczyce, 
ul. Marka 1, działka nr 446/5, 
 
Inwestor: 
Gmina Głubczyce, 
ul. Niepodległości 14,  
48-100 Głubczyce 
 
Program użytkowy obiektu nie ulegnie zmianie. 
Celem opracowania jest opis prac robót budowlanych wzmocnienia konstrukcji ścian 
zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marka 1, na działce nr 446/5 
w Głubczycach. 
Tak przyjętemu celowi pracy podporządkowano zakres obejmujący: 
• wizję lokalną, 
• wywiad społeczny z mieszkańcami budynku, 
• ocenę stanu technicznego przegród zewnętrznych, , 
• technologię wzmocnienia, 
• rysunki szczegółowe. 
 
Parametry techniczne obiektu i zestawienie powierzchni użytkowej: 
 
Kubatura – 2060,8 m³. 
Powierzchnia użytkowa – bez zmian. 
Wysokość – ok. 12,15m. 
Długość: krótszego boku - 8m, dłuższego boku – 17,43m. 
Szerokość – 11,53m. 
Liczba kondygnacji: 5 – w tym 4 nadziemne, 1 podziemna. 
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Zestawienie powierzchni użytkowych budynku objętego opracowaniem (PN-ISO 9836: 
1997): 
 

2.2. Zestawienie powierzchni użytkowych obliczonych według Polskiej Normy, o której mowa 

w § 8 ust. 2 pkt. 9, z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku 

pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczony n stały pobyt ludzi, które wraz z 

pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych, 

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 

2,20 m należy zaliczyć do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz 

mniejszej od 2,20 m – w 50 %, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się 

całkowicie. 

 

W stosunku do budynku mieszkalnego i lokali mieszkalnych. 

 

Bez zmian. 
 
 

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 

 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 

5 ust. 1 Prawa Budowlanego 

 

 

Forma i funkcja: 
 

Forma architektoniczna 
Budynek jest trwale związany z gruntem. Bryła budynku jest w kształcie trapezu 
prostokątnego. Dach jednospadowy o kącie  nachylenia 9°. Ściany jednowarstwowe 
wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 
Funkcja obiektów 
Budynek mieszkalny wielorodzinny. 
 
Spełnienie wymagań art 5 ust.1: dotyczy tylko wprowadzanych zmian w zakresie 
wzmocnienia konstrukcji budynku. 
 
Istniejący budynek –  zaproponowane zmiany wpisują się w wymagania podstawowe: 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  izolacyjności przegród. 
 

 Spełnienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa konstrukcji 
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Projektowane wzmocnienie konstrukcji obiektu zaproponowano po dokładnej analizie 
wszystkich warunków lokalnych wpływających na bezpieczeństwo konstrukcji. Obliczenia 
konstrukcyjne dokonane zostały w oparciu o obowiązujące normy i wytyczne do 
projektowania. Zaprojektowana konstrukcja spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie 
stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania. 
 

 Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego 
 
Projektowane rozwiązania materiałowe spełniają  wymagania dotyczące ochrony p.poż. 
Materiały mogące stwarzać zagrożenie pożarowe należy zabezpieczyć w sposób właściwy. 
Takie rozwiązania projektowe zapewniają w razie pożaru: nośność konstrukcji, ograniczenie 
rozprzestrzeniania się ognia oraz nośność konstrukcji w założonym czasie przewidzianym na 
ewakuację ludzi. 
 

 Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 

 

Pod tym względem nie przeprowadzono jakichkolwiek zmian.  
  

 Spełnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 

 

Zaproponowane zmiany dotyczą materiałów i wyrobów nie stanowiących zagrożenia dla 
higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku: wydzielania się 
gazów toksycznych, obecności szkodliwych gazów i pyłów w powietrzu, niebezpiecznego 
promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidłowego usuwania 
spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, występowania wilgoci w 
elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza 
zewnętrznego, przedostawania gryzoni do wnętrza. 
  

 Spełnienie odpowiednich warunków ochrony środowiska 

 

Przedmiotowe zmiany w budynku zaprojektowano tak, aby zawartość w powietrzu stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposażenie, 
nie przekraczała wartości dopuszczalnych określonych w przepisach szczególnych i 
Polskich Normach. 
 

 Spełnienie odpowiednich warunków ochrony przed hałasem i drganiami 
 

Przedmiotowe zmiany w budynku zaprojektowano w taki sposób, aby poziom hałasu nie 
stanowił zagrożenia dla użytkowników. Projektowane przegrody zewnętrzne posiadają 
izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż wymagana w Polskich Normach. 
  

 Spełnienie odpowiednich warunków oszczędności energii i odpowiedniej 
izolacyjności cieplnej przegród 

 
Bez zmian. 
  
 

 Spełnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem budynków, w 
szczególności  w zakresie: 

  
 a) zaopatrzenia w energię elektryczną 
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 b) zaopatrzenie w wodę 
 

 Spełnienie warunków ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
 
Przedmiotowy budynek nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogów 
obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwagę wymogów w tym zakresie. 
 

 Spełnienie wymagań ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 
obiektów objętych ochroną konserwatorską 

 
Nie dotyczy. 
 

 Spełnienie wymagań odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej 
 

Obiekt spełnia wymagania odpowiedniego usytuowania na działce. 
 

 Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej 

 

Projektowane wzmocnienie konstrukcji ściany nie narusza interesów osób trzecich w 
zakresie: 
- dostępu do drogi publicznej, 
- ewentualnego pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
oraz cieplnej, 
- zakłóceń dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 
-  ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby. 
 
 

2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 
 
Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, 

w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, 

niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu 

budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami 

eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 

przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy 

do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą, w uzasadnionych 

wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan 

posadowienia obiektu budowlanego. 

 
Układ konstrukcyjny obiektu 
 
Budynek zostanie wzmocniony przy pomocy ankrowania jednej ze ścian. Ankrowanie 
przewidziane jest na 1 poziomie. 
  
 



Opis techniczny do projektu wzmocnienia konstrukcji ścian zewnętrznych oraz docieplenia i zmiany kolorystyki 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garbarskiej 7, na działce nr 386/13 w Głubczycach 

Lokalizacja: Głubczyce, działka nr 386/13 

 

Zastosowane schematy statyczne 
 
Nie ulegną zmianie 

 
Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe 
wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – 
wyniki ewentualnych badań doświadczalnych. 
 
 Do obliczeń przyjęto obciążenia wynikające z norm. 
 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu. 
 
 Technologia realizacji 
 
Roboty budowlane przewidziano do realizacji w tradycyjnej technologii wykonawstwa. 
             

 Ławy, stopy i ściany fundamentowe 
 
Nie dotyczy. 
 

 Ściany zewnętrzne - wykonanie napraw pęknięć w ścianie zewnętrze 

 

 Ankrowanie ścian. 
Roboty budowlane należy rozpocząć od wykonania ankrowania ścian zewnętrznych zgodnie z 
częścią rysunkową. Ankrowanie należy wykonać na poziomie cokołu oraz I piętra.  
Przewidziane ściągi z pręta Ø30mm powinny być umieszczone w bruzdach i zakotwione na 
końcach w ścianie za pomocą blach stalowych 200mmx300mmx20mm. Po naciągnięciu pręta 
za pomocą śruby rzymskiej bruzdę należy zamurować. 
  

 Ściany wewnętrzne 
             
Bez zmian 
 

 Kominy 
             
Bez zmian. 
 

 Nadproża, podciągi i wieńce 
 

Bez zmian. 
 

 Stropy 
 

Bez zmian 
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 Schody 
 

Bez zmian 
 

 Dach 
 
Bez zmian 
 

 Cokół 
  
Bez zmian.  
 

 Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Bez zmian. 
             

 Tynki zewnętrzne i wewnętrzne 
 
Bez zmian 
 

 Posadzki. 
 

Bez zmian. 
 
Materiały 

 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót objętych niniejszym opracowaniem 
powinny posiadać świadectwo, jakości gwarantujące ich skuteczne zastosowanie i trwałość w 
czasie. Materiały powinny być przechowywane w warunkach nie powodujących utraty ani 
obniżenia ich docelowych właściwości. Materiały stosować według ścisłych wytycznych 
producenta. 
 
Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego 
             
Dla obiektu określa się pierwszą kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 
 
Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 
             
Budynek mieszkalny posadowiony bezpośrednio na stopach i ławach. 
 
Brak wpływu eksploatacji górniczej. 
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Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 
budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie 
potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne 
warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu. 
 
 Zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 
UWAGI: 

 Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest nie dozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 
04.02.1994r.) 

 Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami. 
 

 
2.5. Przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 

sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 

Nie dotyczy 

 

2.6. Dane technologiczne 

W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 

technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem 

obiektu i jego rozwiązaniami budowlanym 

 

Nie dotyczy 

 

2.7. Nawiązania do warunków terenu. 

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-

instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz 

rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 

uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych. 

 

Nie dotyczy 
 

2.8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 

 

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i 

urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 

wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, 
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telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu 

budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do 

obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i 

wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych — 

założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych 

oraz innych przepisów w tym zakresie, 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i 

chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. 

 

Bez zmian. 
 

2.9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.  

 

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 

przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno- użytkową, decydującą o 

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 

parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

 
Nie dotyczy. 
 

2.10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami 

dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno--użytkową oraz 

sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem 

obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb: 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 

stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń 

służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne 

lub chłodnicze — właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz 

drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na 

gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, 

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 

budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 

przepisach techniczno-budowlanych. 

 

Bez zmian. 
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2.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko. 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:  

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,  

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 

czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,  

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-

budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują 

wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Bez zmian.  
Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, zlokalizowany został na terenie 
przeznaczonym do tego typu zagospodarowania, przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują 
zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie ma wpływu na 
środowisko i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573) § 2 i 3 nie wymaga przeprowadzenia postępowania o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji oraz nie występuje konieczność sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. 
 
 
2.11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1 000 m2, określonej zgodnie z 

Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i 

obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych — analizę możliwości 

racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, 

odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania 

słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii 

elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 

bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 

 

Nie dotyczy. 
 
 

2.12. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 

Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji: 
 
Projektowany budynek mieszkalny - klasy ZL IV. 
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Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż ( Dz.U. nr 
121, poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.). 
 
1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji: Budynek niski, 5-kondygnacji (4 

kondygnacje naziemne i jedna podziemna) częściowo podpiwniczony; 
 
Kubatura – około 2060,8m³, 
Powierzchnia użytkowa – bez zmian. 
Wysokość ( do kalenicy) – 12,15m. 
Długość: krótszego boku - 8m, dłuższego boku – 17,43m 
Szerokość – 11,53m. 
Liczba kondygnacji: 5 – w tym 4 nadziemne, 1 podziemna. 
Kategoria obiektu: Kategoria XIII, k=4,0, w=1. 
Budynek niski (N). 
  
2. Odległość od obiektów sąsiadujących: 

Najmniejsza odległość od budynków sąsiednich – ok. 3 m. 
  
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:  

Brak występowania substancji palnych. 
 
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:  

Nie dotyczy 
  
5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach: 
      Kategoria zagrożenia - ZL IV. 
  
6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:  

Nie dotyczy. 
 
7. Podział obiektu na strefy pożarowe:  

Jedna strefa pożarowa. 
 
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  
D 

 
9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe: Ze wszystkich pomieszczeń zapewniona została właściwa możliwość 
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz obiektu. Szerokość drzwi ewakuacyjnych 
zewnętrznych > 0,9 m. Dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych nie zostały 
przekroczone. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami: 
Nie dotyczy. 

 
10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających 

z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych 
urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, 
dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:  
Nie dotyczy 

 
11. Wyposażenie w gaśnice:  

Nie dotyczy. 
 
12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:  

Nie dotyczy. 
 

13. Drogi pożarowe:  
Nie dotyczy. 

 
 
UWAGA: 
 
1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBÓT, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z 
CAŁOŚCIĄ DOSTĘPNEJ DOKUMENTACJI. 

 
2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH 
NALEŻY PRZY WYCENIE UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO 
SYSTEMU, NIEZBĘDNE DO ZREALIZOWANIA CAŁOŚCI PRAC. 
 
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO 
SZABLONU. 

 
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY 
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA. 

 
5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POPRZEZ 
SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI 
ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ. 

 
6. UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE 
WYMAGANE ATESTY I APROBATY. 

 
7. WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIA ZAMIENNE POD 
WARUNKIEM ZASTOSOWANIA WYROBÓW O PARAMETRACH LEPSZYCH LUB 
RÓWNOWAŻNYCH, PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA ORAZ 
INWESTORA. 
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8. PRZY REALIZACJI ROBÓT OPRÓCZ ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM 
PROJEKCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYMOGI I WYTYCZNE ZAWARTE W KARTACH 
TECHNICZNYCH STOSOWANYCH PRODUKTÓW. 
                                                  
  

 AUTOR 
 
 
 
 
          .................................... 
 
 

 

 

 


