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                                                                                                                        Kluczbork,  grudzień 2009r.
 

Oświadczenie.

        My, niŜej podpisani oświadczamy, Ŝe wykonany projekt budowlany :
           

“BUDYNEK STRA śNICY OSP ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM, PARKINGIEM  DLA SAM OCHODÓW 
OSOBOWYCH. MASZTY FLAGOWE Z FUNDAMENTEM . ZBIORNIK NAZIEMNY NA 

GAZ PROPAN - BUTAN O POJ. 4,85 m 3 WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZOWYM”

LOKALIZACJA:      LIGOTA PRÓSZKOWSKA  ul. SZKOLNA, dz. nr 521/1; 417/1,k.m. 5.
 

INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE, ul. OPOLSKA 17
                      46-060 PRÓSZKÓW

został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207,poz.2016 z 2003r z 
późniejszymi zmianami) i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
słuŜyć. 

                                                                                     podpisano:
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Rysunki budowlano - wykonawcze 

projekt zagospodarowania działki, rys. nr Z-01

a/Technologia
-rzut przyziemia                                        T-01

b/Architektura
-rzut przyziemia                                     A-01
-szczegół docieplenia”A”                        A-01a
-szczegół docieplenia”B”                        A-01b
-rzut dachu                                             A-02
-przekrój A-A                                          A-03
-przekrój B-B                                          A-04
-przekrój C-C                                          A-05
-zestawienie stolarki okiennej                A-06
-zestawienie stolarki drzwiowej i bram    A-07
-elewacja zachodnia                               A-08
-elewacja południowa                             A-09
-elewacja wschodnia                              A-10
-elewacja północna                               A-11

c/Konstrukcja
-rzut przyziemia                                      K-01
-rzut fundamentów                                   K-02
-przekrój ławy, słup Sz                           K-03
-stopa Sf1                                                K-04
-stopa Sf2                                                K-05
-stopa Sf3                                                K-06
-stopa Sf4; Sf5                                         K-07
-stopa Sf6; Sf7                                         K-08 
-trzpień Tz1;Tz2                                       K-09
-trzpień Tz3                                              K-10
-trzpień Tz4                                              K-11
-trzpień Tz5                                              K-12
-trzpień Tz6                                              K-13
-trzpień Tz7                                              K-14
-trzpień Tz8                                              K-15
-wieniec W1; W2:kotwa dachowa M1      K-16
-nadproŜe N-1; N-2                                  K-17
-oznaczenie widoku ścian nośnych         K-18
-widok A-A                                               K-19
-widok C-C                                               K-20
-widok B-B ;D-D ;E-E                               K-21
-wzmocnienie komina K1                         K-22
-wzmocnienie komina K2                         K-23
-wzmocnienie komina K3                         K-24
-wzmocnienie komina K4                         K-25
-schemat mocowania komina wentyl.      K-26
-schemat mocowania masztu syreny      K-27
-fundament pod maszty flagowe              K-28
-aluminiowy maszt flagowy                      K-28.1
-płyta Ŝelbetowa pod zbiornik na gaz      K-29
-ogrodzenie zbiornika na gaz                   K-30
-plan instalacji uziemiającej                      3/E
-zestawienie stali zbrojeniowej                 3 strony
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1.OPIS  TECHNICZNY
do projektu  zagospodarowania działki nr 521/1 k.m. 5 połoŜonej przy ul. Szkolnej w Ligocie 
Prószkowskiej.

DANE OGÓLNE

1.1.Przedmiot opracowania
           Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr 521/1 k.m. 5 połoŜonej przy 
ul. Szkolnej w Ligocie Prószkowskiej oraz włączenie projektowanego budynku Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej wraz z ze zjazdem publicznym, stanowiskami parkingowymi, masztami flagowymi z 
fundamentem, zbiornikiem naziemnym na gaz propan butan o poj. 4,85 m3 z fundamentem wraz z 
przyłączem gazowym do budynku na działkę Inwestora.

1.2.Podstawa opracowania
-zlecenie Inwestora
-wizja lokalna w terenie
-wypis z planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Prószków wraz z załącznikiem 
mapowym
-podkład geodezyjny 1:500
-normy i katalogi

1.3.Przeznaczenie obiektu
Projektowane zamierzenia budowlane mają za zadanie zapewnić funkcjonowanie Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Ligocie Prószkowskiej. 

1.4.Charakterystka projektowanego budynku StraŜnicy OSP oraz pozostałych zamierzeń projektowych
a/budynek straŜnicy OSP
Budynek parterowy w formie 2 połączonych ze sobą prostopadłościanów, niepodpiwniczony I 
kondygnacyjny o konstrukcji mieszanej. Ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe. Cokoły fundamentowe 
betonowe, słupy i wieńce ścienne Ŝelbetowe. Ściany nośne wykonane jako II warstwowe z pustaków 
ceramicznych z dociepleniem ze styropianu. Więźba dachowa drewniana w formie wiązara kratowego. 
Dach budynku dwuspadowy o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30 stopni z 
naczółkami. 

Wymiary zewnętrzne budynku: 
*część bojowa (garaŜe): 14,88x12,52 m i wysokości 8,83 m od poziomu terenu 
*zaplecze socjalno-biurowe: 13,76x10,52 m i wysokości 6,80 m od poziomu terenu.

W budynku zaprojektowano następujące pomieszczenia: biuro, komunikację, sanitariat, szatnię 
straŜaków, dwustanowiskowy  garaŜ bojowy, magazyn, pom. socjalne i kotłownię węglową na eko 
groszek. Wysokość pomieszczeń socjalno-biurowych 3,05 m a garaŜy bojowych 4,40 m. 

b/parking dla samochodów osobowych i zjazd publiczny na posesję z ulicy Szkolnej.
Zaprojektowano 5 stanowisk parkingowych i plac manewrowo-dojazdowy do StraŜnicy. Wykonane z 
kostki brukowej.

c/2x maszt  flagowy z fundamentem
Dwa maszty stalowe o średnicy φ8 i całkowitej wysokości 6,00 m.

d/ogrodzony zbiornik na gaz propan butan o pojemności 4,85 m3 posadowiony na Ŝelbetowej płycie 
fundamentowej o wym. 2,00x4,50 m wraz z przyłączem gazu do budynku

e/przyłącza wodno-kanalizacyjne i deszczowe

f/przebudowa linii energetycznej wysokiego napięcia (15kV) i zmianę lokalizacji stacji trafo oraz przyłącz 
energetyczny n/n do budynku StraŜnicy OSP- odrębne opracowania.

1.5.Lokalizacja
  Projektowana inwestycja powstanie w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej dz.nr 521/1, k.m.5. 
Teren ten oznaczony jest na rysunku planu symbolem 2UP z następującym przeznaczeniem: usługi 
publiczne (preferowana usługa straŜnica poŜarna) i warunkami i standardami kształtowania zabudowy:

-wysokość obiektu usługowego nie moŜe przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych
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-dachy strome, symetryczne pokryte dachówką o kącie pochylenia połaci od 30 do 50 stopni

Szczegółowa lokalizacja pokazana jest na projekcie zagospodarowania działki w skali 1:500. 
Projektowany budynek StraŜnicy OSP będzie oddalony o min. 3,50 m ścianą pełną bez otworów 
okiennych i drzwiowych od działki nr 521/3 i 521/4, 30,50m od ulicy Szkolnej (droga wojewódzka) dz. nr 
417/1. Lokalizacja obiektu zachowuje narzucone rysunkiem planu zagospodarowania przestrzennego 
linie zabudowy od ulicy Szkolnej dz. nr 417/1 (droga wojewódzka) i od przyszłej drogi osiedlowej, 
gminnej dz. nr 521/4. Przyjęta lokalizacja jest uzgodniona z właścicielami gruntów sąsiednich, zgodna z 
planem zagospodarowania dla miasta i gminy Prószków i nie stwarza zagroŜenia dla pozostałej 
zabudowy. Zjazd publiczny na posesję wraz z oznakowaniem drogowym. 
Projektowany poziom posadzki w obiekcie przyj ęto na poziomie 182,45 m.npm.

1.6.Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.
Powierzchnia działki wynosi 3012m2, szerokość frontu działki ok. 32,0 m, długość działki 99,0m 
budynek usytuowano ścianą boczną północną równolegle i w odległości 3,50 m (a 4,50m ścianą z 
otworami okiennymi) od dz.nr 521/3 i 521/4. Przewidziano 5 miejsc parkingowych dla straŜaków - 
ochotników z OSP. Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 
inwestycyjnego wynosi 0,11. Zachowano około 67,10% powierzchni biologicznie czynnej a zabudowana 
powierzchnia działki wynosi 10,99%. Forma projektowanego budynku nie odbiega od formy budynków 
sąsiednich. Wysokość dolnej krawędzi wyŜszego dachu 4,50 m od p.t. a maksymalna wysokość 
budynku wynosi 8,83 m ppt.

1.7.Inwestor
Inwestorem projektowanej Inwestycji jest Urząd Miejski w Prószkowie przy ul.Opolskiej 17,
46-060 Prószków.

1.8.Podstawowe dane ewidencyjne obiektu 

Lp.                 wyszczególnienie                      ilość
-               Powierzchnia zabudowy               331,05 m2

-               Powierzchnia uŜytkowa                287,94 m2

-               Kubatura                                     2035,00 m3

-               Wysokość do kalenicy                      8,83 m

1.9.WyposaŜenie instalacyjne
Obiekt będzie wyposaŜony w następujące  instalacje:
a/wewnętrzne
-elektryczną n/n
-wod-kan, c.o. gazowe na gaz propan butan, wentylację grawitacyjną i mechaniczną nawiewno-
wywiewną, odciągi spalin

b/przyłącza zewnętrzne:
-przyłącz gazu wraz ze zbiornikiem o poj. 4,85 m3 na gaz propan-butan
-przyłącz wodociągowy 
-przyłącz energetyczny n/n  
-przyłącz kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych
-przyłącz kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem substancji ropopochodnych
-doprowadzenie wody z wiejskiej sieci wodociągowej
-odprowadzenie ścieków bytowych i technologicznych /za pośrednictwem separatora/ do wiejskiej 
kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej
-odprowadzenie ścieków deszczowych z połaci dachowej, z placów dojazdowych i parkingów /za 
pośrednictwem separatora/ do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

c/place i parkingi
-dojazd do budynku w kostce brukowej
-parkingi samochodów osobowych w kostce brukowej
-utwardzony kostką brukową o pow. 4,0 m2 placyk gospodarczy
-zjazd szer. 6,0 m z drogi Wojewódzkiej /ul.Szkolna/, dz. nr 417/1.
-wykonanie niwelacji terenu wokół budynku poprzez nadsypanie 15 cm warstwy humusu i odpowiednie 
ukształtowanie terenu ze spadkiem .

1.10.Warunki wodno-gruntowe
Miejsce lokalizacji inwestycji jest terenem płaskim o całkowitej powierzchni 30,12 arów.
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Na podstawie opracowania: Dokumentacja z badań podłoŜa gruntowego w Ligocie Prószkowskiej, ul. 
Szkolna, dz. nr 521/1, autor: mgr B.Szydełko i mgr inŜ.Witold Kozło stwierdzono, Ŝe na głębokości 0,6-
1,2 m ppt. zalegają wilgotne i nawodnione piaski średnioziarniste. Stan techniczny gruntów 
średniozagęszczony, stopień zagęszczenia ID=0,50, stanowiące warstwę nośną, odpowiednią do 
bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu. Na głębokości 0,6-1,2 m ppt. zalegają wilgotne 
pospółki, średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,50.
W podłoŜu występuje jeden poziom wodonośny, związany z warstwą czwartorzędowych osadów 
piaszczystych. Posiada on zwierciadło ustabilizowane na poziomie ok. 1,8 do 2,0 m ppt. Wody 
gruntowe względem betonów wykazują cechy agresywności węglanowej i kwasowej.  
 
1.11.Posadowienie obiektu
Posadowienie projektowanej StraŜnicy OSP  zaprojektowano w oparciu o warunki wodno-gruntowe 
panujące na działce nr 521/1, k.m.5 w Ligocie Prószkowskiej, ul. Szkolna. Posadowienie budynku 
przyjęto w warstwie piasków średnioziarnistych, zalegających na głębokościach -0,60 do 1,20  m ppt. 
Poziom posadowienia obiektu w stosunku do poziomu terenu będzie jednakowy min. -1,10 m  a poniŜej 
“0” -1,45 m. Według rzędnych wysokościowych   poziom posadowienia będzie wynosił:
-poziom posadzki w obiekcie                                             /0,00/ t.j.182,45 mnpm
-poziom terenu przy budynku                                           /-0,15/ t.j.182,30 mnpm
-poziom posadowienia ław i stóp fundamentowych     /-1,45/ t.j. 181,00 mnpm
-poziom posadowienia betonu podkładowego              /-1,55/ t.j. 180,90 mnpm.

Do w/w warunków odpór podłoŜa gruntowego w poziomie posadowienia  określa się w dopuszczalnych 
obciąŜeniach  jednostkowych Q=0,15 MPa. Grunt odpowiada przyjętym załoŜeniom. Po wykonaniu 
wykopów fundamentowych w przypadku natrafienia na grunty słabonośne ,których wytrzymałość jest 
mniejsza niŜ zakładana naleŜy wezwać uprawnionych: geologa i projektanta celem weryfikacji 
wymiarów fundamentów a grunty wymienić na nośne o Q=0,15 MPa z zagęszczeniem do 
Id>0,5.Fundamenty posadawiać powyŜej poziomu wód gruntowych. Projektowany budynek  zalicza się 
do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów /Dz.U.Nr 
126, poz.839 z 1998 r/. Istniejące warunki gruntowe określono na podstawie przeprowadzonych badań 
geologicznych.
Fundamenty i stopy fundamentowe obiektu wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
 
Przed przyst ąpieniem do prac fundamentowych (robót zbrojarsko-be toniarskich) wykop musi 
być odebrany przez geologa celem stwierdzenia zgodno ści z zało Ŝeniami projektowymi z 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

1.12.Zagospodarowania humusu.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zdjąć wierzchnią warstwę humusu /ok. 40cm/ i 
zagospodarować ją we własnym zakresie przy tworzeniu zieleni wokół budynku.

2.Charakterystyka ekologiczna obiektu
   Obiekt, który powstanie w Ligocie Prószkowskiej, ul. Szkolna dz. nr 521/1 to budynek StraŜnicy OSP 
w pełni nieuciąŜliwy dla środowiska naturalnego.

2.1.Zapotrzebowanie wody 
 Qśr.d=      0,30 dm3/d
 Qmax.d=   0,50 m3/d
 Qmax.h=   0,03 m3/h
 Rozbiór sekundowy qsek=0,48 dm3/s

2.2.Odprowadzenie ścieków
     Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych Qść=0,30 m3/d.Zostaną one 
odprowadzone przykanalikiem sanitarnym do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na 
występowanie ścieków zanieczyszczonych (błoto pośniegowe z samochodów, zanieczyszczenia 
posadzki w garaŜu substancjami olejowymi) przewiduje się zamontowanie na ciągu kanalizacji 
sanitarnej separatora substancji ropochodnych o poj. 0,49m3.

2.3.Odprowadzenie wód opadowych 
     Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z dachów i utwardzonych placów po podczyszczeniu 
za pośrednictwem separatora substancji ropochodnych o poj. 3,90m3 zamontowanego na przyłączu 
kanalizacyjnym do sieci kanalizacji deszczowej kd 400 umieszczonej w ulicy Szkolnej.
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2.4.Emisja zanieczyszczeń c.o. pyłowych i płynnych .
Obiekt  spełnia warunki  ochrony atmosfery, gdyŜ zastosowane ogrzewanie c.o. gazowe na gaz 

propan-butan o mocy kotła 54 kW obejmuje jedynie działkę Inwestora-posiada atest dopuszczający go 
do uŜytku budynkach uŜyteczności publicznej. Nie emituje nadmiernych, szkodliwych zanieczyszczeń.

2.5.Odpady stałe-bytowe
      Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Jeden pojemnik na odpadki 
bytowe  o pojemności  480 dm3 znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na projekcie 
zagospodarowania terenu

2.6.Emisja hałasów oraz wibracji
      Budynek w projektowanym wyposaŜeniu oraz sposobie uŜytkowania (uŜytkowanie czasowe) nie 
emituje Ŝadnych szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

2.6.1.Ocena oddziaływania akustycznego

Określenie standardów akustycznych dla terenów otaczających 

Działka nr 521/1 k.m.5 połoŜona przy ul.Szkolnej w Ligocie Prószkowskiej połoŜona jest na obszarze 
terenu inwestycyjnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UP: usługi publiczne (preferowana 
usługa straŜnica poŜarna). Zgodnie z zapisami planu dla terenów chronionych połoŜonych w w/w 
obszarze obowiązują standardy akustyczne równe:

§ dzień             60 dB(A)
§ noc                45 dB(A)
§    krótkotrwały   80 dB(A)

Charakterystyka źródeł emisji hałasu 
Nie będzie mechanicznych urządzeń pracujących w sposób ciągły. W budynku awaryjnie zastosowano 
pracujące czasowo wentylatory osiowe kanałowe nawiewno-wywiewne (o mocy 0,55kW, wydajność 
max 3300m3/h, obroty 2780/min) oraz wentylator odciągu spalin z pojazdów samochodowych φ160 o 
mocy 2,2kW (Przepływ powietrza 500-3000m³/h). Maksymalna głośność wentylatorów to odpowiednio 
80 dB(A) i 69 dB(A)

Czas pracy źródeł emisji hałasu
Przewiduje się, Ŝe StraŜnica OSP uŜytkowana będzie czasowo w zaleŜności od występowania zdarzeń 
czyli poŜarów, wypadków drogowych lub innych zdarzeń losowych. Maksymalny czas „pracy” StraŜnicy 
to jedna godzina na dobę. Wentylator osiowy będzie pracował sporadycznie jedynie w ciągu dnia w 
przypadku konieczności szybkiego przewietrzenia garaŜy bojowych. Maksymalny czas pracy 0,5 h na 
dobę. Umiejscowiony został w garaŜu bojowym i zaopatrzony będzie w tłumiki dźwięku. Wentylator 
odciągu spalin pracować będzie jedynie przy rozruchu pojazdu bojowego tj. przez 15 minut a 
maksymalny czas jego pracy to 0,45 h na dobę. Wentylator wyciągowy EDM 100 zainstalowany w 
sanitariacie i kabinie prysznicowej z uwagi na min. czas pracy i hałasu został pominięty.

Charakterystyka przegród budynku 

GaraŜe bojowe mają wysokość około 4,40 m.
Ściany zewnętrzne przewidziane są jako dwuwarstwowe:
§ ściana murowana z pustaków ceramicznych gr. 30cm
§ styropian EPS 70-040 o grubości 14 cm,
§ strop nad pomieszczeniem z płyt warstwowych z wypełnieniem pianką poliuretanową gr. 15cm

W ścianach zewnętrznych przewidziano okna termoizolacyjne dwuszybowe, wykonane z PCV. Ponadto 
obiekt wyposaŜony jest w ocieplone segmentowe bramy garaŜowe, które wygłuszają hałas.

Omówienie wyników

1.W odległości około 25 m od obiektu w kierunku wschodnim, zlokalizowane są najbliŜsze tereny 
zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowej o dopuszczalnym poziomie natęŜenia hałasu w ciągu dnia 55 
dB i w nocy 45 dB. Od strony zachodniej najbliŜsze budynki jednorodzinne zlokalizowane są w 
odległości 50 m.

2.Z przeprowadzonych wyników obliczeń wynika, Ŝe przy załoŜonych poziomach dźwięku i hałasie 
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wytwarzanym przez pracę wentylacji, przy zastosowanych przegrodach ściennych i dachowych nie 
występuje przekroczenie  dopuszczalnych poziomów dźwięku na  granicy terenów chronionych. 
Stosować wentylatory ścienne i kominowe cichobieŜne, które zapewnią dotrzymanie standardów 
akustycznych na granicy terenów normowanych.

Ponadto podczas realizacji parkingów, placów, utwardzeń i dróg dojazdowych nastąpi negatywne 
oddziaływanie na klimat akustyczny głównie w jej najbliŜszym otoczeniu, przede wszystkim w fazie 
realizacji Inwestycji poprzez:
-wykorzystanie cięŜkiego sprzętu budowlanego o duŜej mocy akustycznej: spręŜarki, koparki, spycharki
-zwiększenie natęŜenia ruchu transportu samochodowego dostarczającego materiały i sprzęt 
budowlany w czasie realizacji inwestycji.
MoŜna załoŜyć, Ŝe prace budowlane będą negatywnie wpływać na klimat akustyczny w pasie o 
szerokości 20 m dookoła terenu działki. PodwyŜszenie poziomu hałasu na etapie realizacji inwestycji 
będzie miało charakter okresowy sporadyczny, który ustanie po zakończeniu budowy.

2.7.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do 
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagroŜenie wystąpienia powaŜnych awarii:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagroŜenie wystąpienia powaŜnych 
awarii.

2.8.Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 
przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania 
na środowisko.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2.9.Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania w przypadku o którym 
mowa w art.135 art.1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska:
Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

2.10.Gospodarka odpadami

2.10.1.Odpady powstające podczas robót budowlanych.
Podczas realizacji inwestycji powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci:
-odpady ziemne w tym humus, który zostanie zdjęty i wykorzystany do rekultywacji terenu realizacji 
przedsięwzięcia.
-fragmenty róŜnych materiałów budowlanych
-inne zmieszane odpady z budowy, związane takŜe z pobytem ludzi na placu budowy.

Jest to grupa odpadów, która nie zagraŜa środowisku, jednak musi być zagospodarowana na cele 
budowy lub zdeponowana w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach. Postępowanie z 
odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami nie pogorszy w sposób istotny stanu środowiska.

2.11.Określenie   wpływu   przedsięwzięcia   na   gospodarkę odpadami
Charakterystyka jakościowa i ilościowa odpadów powstających w wyniku działalności obiektu.

 Świetlówki rtęciowe.
Jednym z elementów budowy świetlówek jest rtęć, której opary stanowią źródło promieniowania 
widzialnego. Rtęć ciekła, jej pary i związki są trujące. Wg kategorii odpadów określonych w załączniku 
nr 1 ustawy o odpadach zuŜyte świetlówki rtęciowe zaliczono do odpadów typu Q6. Odpad 
charakteryzuje się właściwościami określonymi pod pozycją H5, H7 załącznika nr 4 oraz składający się 
z substancji wymienionych pod póz. Nr 40 listy B załącznika nr 2, zawierający składnik oznaczony pod 
pozycją C16 załącznika nr 3.Wg Rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
112, poz. 206) odpad naleŜy zakwalifikować do:

grupa 16                   - odpady nie ujęte w innych grupach:
podgrupa 16 02        - odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych rodzaj 16 0213* 
- zuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne  niŜ wymienione w 160209 
do 16021

Ilość odpadów
Odpady powstają w wyniku eksploatacji całego obiektu. Średniorocznie moŜe powstać ok. 0,03 Mg.
Sposób postępowania z odpadem
Przepalone lampy po wymianie przechowywane będą selektywnie w opakowaniu kartonowym 
(oryginalnym producenta lamp). Opakowanie przechowywane w wyznaczonym miejscu. Zalecany czas 
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magazynowania lamp nie dłuŜej niŜ 12 m-cy; zalecana max. ilość magazynowanych lamp - 50 szt. 
Odbiorcą zuŜytych świetlówek będzie firma, która posiada pozwolenie na działalność w zakresie 
zbierania i transportu odpadów.. Odpad będzie kierowany do unieszkodliwienia (proces D9 załącznika 
nr 6 do ustawy).

Nomeksy straŜackie - jako ubrania robocze Ochotniczej StraŜy PoŜarnej

Na odpad składają się:

1.Nomeksy straŜackie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (olejami, smarami itp.)
  Składowane tych odpadów bez izolacji od środowiska powoduje emisje zanieczyszczeń chemicznych 

do środowiska gruntowo-wodnego.

Wg kategorii odpadów określonych w załączniku nr 1 ustawy o odpadach ubrania robocze zaliczono do 
odpadów typu 05. Odpad naleŜy do kategorii nr 8 i 9 Listy A załącznika nr 2 oraz charakteryzuje się 
właściwościami określonymi pod pozycją H3 załącznika nr 4.
Wg Rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpad 
naleŜy zakwalifikować do:
podgrupa 15 02       -  ubrania ochronne                                     

Ilość odpadów
Rocznie powstanie szacunkowo do 0,05 Mg tego rodzaju odpadów.

Sposób postępowania z odpadem
Odpady gromadzone są w workach plastikowych lub innych pojemnikach, przeznaczonych do 
selektywnego zbierania odpadu, ustawionych w garaŜu bojowym nr 05. Odpad nomeksów straŜackich 
kierowany jest do wykorzystania jako paliwo alternatywne - proces R1 wg załącznika nr 5 do ustawy o 
odpadach. Odbiorcą moŜe być jedynie taka firma, która posiada zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu lub zbierania odpadów sklasyfikowanych 
pod kodem 15020.

Monitory z komputerów: Odpadem są zuŜyte (zepsute, wycofane z uŜytku) monitory z komputerów. Wg 
kategorii odpadów określonych w załączniku nr 1 ustawy o odpadach odpady komputerów zaliczono do 
odpadów typu Q6. Odpad charakteryzuje się właściwościami określonymi pod pozycją H1 załącznika nr 
4 oraz składający się z substancji wymienionych pod póz. Nr 15 listy A załącznika nr 2.
Wg Rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpad 
naleŜy zakwalifikować do:
 grupa 16         - odpady nie ujęte w innych grupach:                 
podgrupa 16 02         - odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
rodzaj 16 02 13*        - zuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niŜ wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 

Ilość odpadów
Szacuje się, Ŝe w ciągu roku moŜe powstać do 0,01 Mg zuŜytych monitorów.

Sposób postępowania z odpadem
Odpad magazynowany będzie na palecie w hali garaŜowej nr 05.Zalecany max. czas magazynowania 
nie dłuŜej niŜ jeden rok. Max. jednorazowa ilość magazynowanego odpadu - 0,01 Mg. Odbiorcą moŜe 
być  jedynie  taka  firma,  która  posiada  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie 
unieszkodliwiania,  transportu lub zbierania odpadów 160213*.  Odpad będzie  odbierany przez firmę, 
która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i 
innych  niŜ  niebezpieczne.  Odpad  wykorzystywany  w  procesie  R15  -  rozbiórka  na  poszczególne 
elementy. Z lampy kineskopowej po usunięciu próŜni odzyskiwany jest luminofor i szkło.

Odpady złomu kabli: Odpadem będą kable elektryczne aluminiowe lub miedziane w otulinie z tworzywa 
sztucznego. Złom kabli nie stanowi istotnego zagroŜenia dla środowiska. Przy składowaniu na 
powierzchni ziemi i przy ekspozycji na warunki atmosferyczne moŜe stanowić niewielkie źródło emisji 
związków metali do podłoŜa gruntowo-wodnego.
Wg kategorii odpadów określonych w załączniku nr 1 ustawy o odpadach odpady złomu zaliczono do 
odpadów typu 014. Odpad nie naleŜy do kategorii  określonych w załączniku nr 2 oraz nie posiada 
właściwości ani substancji określonych w załącznikach nr 3 i 4.
Wg Rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpady 
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naleŜy zakwalifikować do:

 -   z napraw i remontów obiektów budowlanych
grupa 17    - odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
podgrupa 17 04 - odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
rodzaj 17 04 11  - kable inne niŜ wymienione w 170410

Ilość odpadów: Szacuje się, Ŝe w ciągu roku powstanie:
Wg kategorii odpadów określonych w załączniku nr 1 ustawy o odpadach odpady tworzyw sztucznych 
zaliczono do odpadów typu Q6 oraz 01. Odpad nie naleŜy do kategorii określonych w załączniku nr 2 
oraz nie posiada właściwości ani substancji określonych w załącznikach nr 3 i 4.Wg Rozporządzenia 
MS w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpad naleŜy zakwalifikować do:
- napraw i remontów obiektów budowlanych -
grupa 17 - odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
podgrupa 17 02 - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
rodzaj 17 02 03 - tworzywa sztuczne

Ilość odpadów
Szacuje się, Ŝe w ciągu roku powstanie:
- 0,02 Mg odpadów tworzyw sztucznych z napraw i remontów obiektu budowlanego

Sposób postępowania z odpadem: 
Tworzywa sztuczne magazynowane będą w następujący sposób: z napraw i remontów obiektów 
budowlanych, drobne elementy - w oznakowanym pojemniku na utwardzonym placu przy budynku, 
elementy duŜych rozmiarów magazynowane będą na utwardzonym placu obok budynku. Odbiorcą 
odpadów tworzyw sztucznych moŜe być tylko taka firma, która posiada zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (art. 26) lub w zakresie zbierania lub 
transportu (art. 28). Odpady w całości powinny być wykorzystane w procesie R1 wg załącznika nr 5.

Puste pojemniki, zuŜyte kasety do drukarek, kserokopiarek: Odpadem są puste zasobniki na tusz do 
drukarek atramentowych, zuŜyte taśmy do drukarek igłowych, puste pojemniki na toner do 
kserokopiarek, drukarek laserowych itp.
Wg kategorii odpadów określonych w załączniku nr 1 odpad zaliczono do odpadów typu Q6. Odpad nie 
naleŜy do kategorii określonych w załączniku nr 2 oraz nie posiada właściwości ani substancji 
określonych w załącznikach nr 3 i 4.
Wg Rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpad 
naleŜy zakwalifikować do:
grupa 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, 

lakierów, emalii ceramicznych),kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 
podgrupa 08 03 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich 
rodzaj 08 03 18 - odpadowy toner drukarski

Ilość odpadów
W ciągu jednego roku powstanie szacunkowo około 0,02 Mg odpadu.

Sposób postępowania z odpadem: Odpad magazynowany w pojemnikach jest selektywnie w garaŜu 
bojowym nr 05.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia 
na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, póz. 154) odpady moŜna przekazywać firmom nie 
posiadającym zezwolenia na zbieranie lub transport. Odpad moŜe być odbierany przez firmę, która 
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i 
innych niŜ niebezpieczne. Odpad kierowany jest do recyklingu - proces R 14 wg załącznika nr 5 do 
ustawy.

Makulatura: Papier nie stanowi zagroŜenia dla środowiska poza obciąŜeniem balastowym (ilościowym). 
NaleŜy tu papier gazetowy, biurowy itp. Wg kategorii odpadów określonych w załączniku nr 1 ustawy o 
odpadach makulaturę zaliczono do odpadów typu 014. Odpad nie naleŜy do kategorii określonych w 
załączniku nr 2 oraz nie posiada właściwości ani substancji określonych w załącznikach nr 3 i 4.Wg 
Rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpad naleŜy 
zakwalifikować do:
grupa 20            - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi

11



            selektywnie, 
podgrupa 20 01     - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501). 
rodzaj 20 01 01     - papier i tektura.

Ilość odpadów: Szacuje się, Ŝe rocznie powstanie ok. 0,1 Mg.

Sposób postępowania z odpadem: Odpad magazynowany w pojemnikach jest selektywnie w 
pom.magazynowym nr 06. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 maja 
2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich 
własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686) makulatura (kod 200101) wytwórca/posiadacz moŜe 
przekazywać osobom fizycznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie 
wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154) makulaturę (kod 
200101) moŜna przekazywać firmom nie posiadającym zezwolenia na zbiórkę lub transport, ale zgodnie 
z art. 33. ust. 5 firmy te muszą zgłosić do starosty taką działalność, w związku z tym od odbiorcy naleŜy 
wymagać kopii takiego zgłoszenia. Brak zgłoszenia eliminuje firmę jako uprawnionego odbiorcę 
odpadów. Odpady papieru powinny być w całości wykorzystane w procesie recyklingu (R3 wg 
załącznika nr 5) przez zakłady papiernicze.

ZuŜyty sprzęt komputerowy, biurowy elektroniczny: Odpadem są zuŜyte (zepsute, wycofane z uŜytku) 
elementy sprzętu komputerowego, elektronicznego biurowego nie zawierające elementów 
niebezpiecznych (monitorów): faxy, telefony, drukarki, jednostki centralne. Wg kategorii odpadów 
określonych w załączniku nr 1 ustawy o odpadach zuŜyty sprzęt komputerowy zaliczono do odpadów 
typu Q6. Odpad nie naleŜy do kategorii określonych w załączniku nr 2 oraz nie posiada właściwości ani 
substancji określonych w załącznikach nr 3 i 4. Wg Rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpad naleŜy zakwalifikować do:
grupa 1 - odpady nie ujęte w innych grupach:
podgrupa 16 02  - odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
rodzaj 16 0214   - zuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 160209 do 160213

Ilość odpadów
Szacunkowo w ciągu jednego roku powstanie ok. 8 kg odpadu.

Sposób postępowania z odpadem: ZuŜyty sprzęt komputerowy magazynowany jest selektywnie na 
palecie w garaŜu bojowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002r. w 
sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby 
(Dz. U. Nr 74, poz. 686) odpady sprzętu biurowego sklasyfikowane pod kodem 160214 moŜna 
przekazywać osobom fizycznym. NiezaleŜnie od tego zapisu, odbiorca który prowadzi działalność 
gospodarczą musi posiadać stosowne zezwolenie.
Odpad moŜe być takŜe odbierany przez firmę, która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niŜ niebezpieczne.
Odpad powinien być  w całości  wykorzystany (R15 wg załącznika nr 5 - rozbiórka na poszczególne 
elementy).

Elektroniczne nośniki danych: Odpadem są wycofane z uŜytku elektroniczne nośniki danych: płyty CD i 
dyskietki. Wg kategorii odpadów określonych w załączniku nr 1 ustawy o odpadach zuŜyte nośniki 
danych zaliczono do odpadów typu 06. Odpad nie naleŜy do kategorii określonych w załączniku nr 2 
oraz nie posiada właściwości ani substancji określonych w załącznikach nr 3 i 4.
Wg Rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 206) odpad 
naleŜy zakwalifikować do:
grupa 16 - odpady nie ujęte w innych grupach:
podgrupa 16 80    - odpady róŜne
rodzaj 16 80 01    - magnetyczne i optyczne nośniki informacji

Ilość odpadów
Szacunkowo w ciągu jednego roku powstanie ok. 10 kg odpadu.

Sposób postępowania z odpadem: ZuŜyte nośniki danych magazynowane są selektywnie na palecie w 
garaŜu bojowym.
Odbiorcą zuŜytych nośników danych moŜe być tylko taka firma, która posiada zezwolenie na 
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prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (art. 26) lub w zakresie 
zbierania lub transportu (art. 28).
Odpad   moŜe  być  takŜe  odbierany przez  firmę, która posiada  zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie zbierania odpadów  niebezpiecznych i innych niŜ niebezpieczne. Odpad 
powinien być w całości wykorzystany (proces R14 lub R4 wg załącznika nr 5).

Odpady opakowań z tworzyw sztucznych: Występują róŜnego rodzaju opakowania z tworzyw 
sztucznych, głównie: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS). Są to związki organiczne 
zbudowane głównie z węgla i wodoru z domieszkami pigmentów, środków światło- i ogniotrwałych 
czasami stabilizatorów i zmiękczaczy. Tworzywa sztuczne nie stanowią zagroŜenia jakościowego dla 
środowiska (ze względu na trwałe i stabilne wiązania chemiczne), poza obciąŜeniem balastowym 
(ilościowym).
Wg kategorii odpadów określonych w załączniku nr 1 ustawy o odpadach odpady opakowań zaliczono 
do odpadów typu Q5. Odpad nie naleŜy do kategorii określonych w załączniku nr 2 oraz nie posiada 
właściwości ani substancji określonych w załącznikach nr 3 i 4.
Wg Rozporządzenia MS w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) odpad naleŜy 
zakwalifikować  do:    
grupa 15 -  odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wcierania, materiały filtracyjne i 

ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach;    
podgrupa 15 01   - odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 

odpadami komunalnymi),  
rodzaj 15 01 02   - opakowania z tworzyw sztucznych

Ilość odpadów
W ciągu jednego roku powstaje 0,01 Mg opakowań z tworzyw sztucznych

Sposób postępowania z odpadem: Opakowania magazynowane są selektywnie w pojemnikach w 
garaŜu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 
2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na 
prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154) odpady moŜna przekazywać firmom nie 
posiadającym zezwolenia na zbieranie lub transport, ale zgodnie z art. 33. ust. 5 firmy te muszą zgłosić 
do starosty taką działalność, w związku z tym od odbiorcy naleŜy wymagać kopii takiego zgłoszenia. 
Brak zgłoszenia eliminuje firmę jako uprawnionego odbiorcę odpadów. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy, rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów moŜe przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686) odpadowe 
opakowania z tworzyw sztucznych (kod 150102) moŜna przekazywać osobom fizycznym. Odpad 
odbierany będzie przez firmę, które posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niŜ niebezpieczne. Odpady w całości wykorzystane w 
procesie R1 wg załącznika nr 5.

2.12.Rozwiązania chroniące środowisko 
1)Stosowanie kotła c.o. posiadającego niezbędne dopuszczenia opalanego węglem typu eko-groszek
2)Ścieki sanitarne odprowadzane będą do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem 

separatora substancji ropopochodnych 
3)Wody opadowe z dachów, placów i parkingów wyłoŜonych kostką brukową będą „zrzucane” do sieci 
kanalizacji deszczowej za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. 
3)Stosowanie ścian i stropów w konstrukcji o wymaganej izolacyjności akustycznej.

Opis charakteru oddziaływań 
   Charakter oddziaływań związanych z zagroŜeniem gleb, powierzchni ziemi, roślin i zwierząt oraz 
krajobrazu moŜe mieć charakter bezpośredni, pośredni, a takŜe moŜe być zjawiskiem trwałym lub 
okresowym, lokalnym lub regionalnym, niekorzystnym, a takŜe korzystnym i na obszarze objętym 
charakterystyką ekologiczną przewidywane potencjalne oddziaływania będą następujące:
1.Wszelkie oddziaływania powierzchniowe, jakie będą wiązać się z etapem inwestycyjnym, w tym 
siedliskowo-przyrodniczym będą miały charakter ściśle lokalny i praktycznie nie będą wykraczały poza 
obszar własności inwestora,
2.Zmiany powierzchni terenu w tym rzeźby i gleb są zjawiskiem bezpośrednim i częściowo 
nieodwracalnym, gdyŜ czas występowania tych przekształceń uzaleŜniony jest od przewidywanego, 
wieloletniego funkcjonowania inwestycji oraz sposobu zagospodarowania terenu po okresie jej 
funkcjonowania,
3.Nie naleŜy w związku z projektowaną inwestycją wiązać wyraźnych pośrednich
zagroŜeń dla obszarów otaczających, odbijających się na faunie i florze, a takŜe układach 
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siedliskowych, w stopniu większym niŜ wynika to ze stanu obecnego.
Spowodowane jest to lokalizacją obszaru poza głównymi  ciągami przyrodniczymi, w tym poza rynnami 
nasilonego spływu wód opadowych i chłodnego powietrza. Fakt powstawania na terenie StraŜnicy 
odpadów będzie miał znaczenie głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia, kiedy to powstanie 
największa ich ilość. Będzie to zatem oddziaływanie o charakterze krótkotrwałym. Odpady te będą miały 
znikomy wpływ na stan środowiska naturalnego, a będzie to wpływ głównie o charakterze lokalnym. 
Wynika to z dwóch powodów:
● będą to głównie odpady zaliczone do innych niŜ niebezpieczne,
● na terenie StraŜnicy będą powstawały bardzo niewielkie ilości odpadów.

Wpływ na stan środowiska naturalnego ścieków powstających na terenie StraŜnicy będzie podobny jak 
wpływ  odpadów. Ścieki bytowe będą odprowadzane do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  a 
deszczowe  do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ul. Szkolnej (po wstępnym 
podczyszczeniu). W przypadku hałasu, jego wpływ na środowisko będzie lokalny - głównie ograniczony 
do terenu posesji inwestora.

Działania mające na celu zmniejszenie szkodliwych oddziaływań na środowisko. Wykorzystanie terenu 
zmienionego pod względem przyrodniczym i modernizacja istniejącej infrastruktury budowlanej, będzie 
jednym z czynników zmniejszających szkodliwe oddziaływanie na powierzchnię ziemi, w porównaniu do 
zmian jakich naleŜałoby oczekiwać w przypadku zainwestowania nowych, nie przekształconych pod 
względem przyrodniczym obszarów.

Działania  mające  na  celu  kompensowanie  szkodliwych  oddziaływań  na  środowisko.  Wobec 
przewidywanego braku jakichkolwiek wycinek zieleni wysokiej w związku z działalnością inwestycyjną 
nie ma konieczności obligowania inwestora do działań kompensacyjnych w tym zakresie.

2.13.Bilans mocy elektrycznej
-moc zainstalowana                   Pi = 39,00 kW
-moc szczytowa                         Ps = 32,50 kW

-współczynnik jednoczesności      kj= 0,83
-prąd obliczeniowy                        Is= 63 A
-maksymalne zuŜycie roczne     4000 kWh.

2.14.Warunki ochrony przeciwpoŜarowej
*Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
      Projektowany obiekt jest budynkiem nie podpiwniczonym, parterowym. Powierzchnia całkowita 
331,05 m2 w tym garaŜe bojowe 186,29 m2 i część biurowo-socjalna 144,76 m2; wysokość obiektu 8,83 
m - budynek niski. GaraŜ wraz z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi i kotłownią gazową na gaz 
propan-butan o mocy 54 kW jest funkcjonalnie powiązany i od siebie zaleŜny i stanowi 1 strefę 
poŜarową. Obiekt posiada 2 wyjście ewakuacyjne w tym 1 w bramie garaŜowej. Drzwi główne 
wejściowe szer. 100 cm otwierane na zewnątrz ręcznie.

*Odległość od obiektów sąsiadujących.
        Odległości od obiektów sąsiadujących pozostają bez zmian po min. 3,50 m ścianą bez otworów 
okiennych i drzwiowych i min. 4,50 z otworami okiennymi od działek sąsiednich wg planu 
zagospodarowania terenu w zabudowie usług publicznych, zgodne z wymaganiami warunków 
technicznych.

*Parametry poŜarowe występujących substancji palnych.
W obiekcie nie występują substancje palne poŜarowo niebezpieczne. 

*Przewidywana gęstość  obciąŜenia ogniowego.
Gęstość obciąŜenia ogniowego wyniesie w budynku do  500 MJ/m2 

*Kategoria zagroŜenia ludzi i przewidywana liczba osób
Projektowany budynek zalicza się do kategorii zagroŜenia ludzi PM. W budynku łączna ilość osób nie 
przekroczy 10.

*Ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
ZagroŜenie wybuchem nie występuje w przebudowywanym obiekcie.
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*Podział obiektu na strefy poŜarowe.
Obiekt stanowi jedną strefę poŜarową nie przekraczającą dopuszczalnej wielkości strefy poŜarowej 
określonej w „warunkach technicznych”.    
     
* Klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budowlanych.

   Dla obiektu niskiego, zaliczonego do kategorii PM o gęstości obciąŜenia ogniowego do 500 MJ/m2 

wymagana jest klasa „E” odporności poŜarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2 „warunków 
technicznych”, dla której poszczególne elementy budowlane powinny posiadać następującą odporność 
ogniową:

Klasa odporności 
poŜarowej budynku

Klasa 
odporności 
ogniowej 
elementów 
budynku

Główna 
konstrukcja 
nośna

Konstrukcja 
dachu

Strop
Ściana 
zewnętrzna

Ściana 
wewnętrzna

Przykrycie 
dachu

1 2 3 4 5 6 7

„E” - - -

Projektowane rozwiązania gwarantują zachowanie wymagań dotyczących odporności ogniowej 
elementów budowlanych wyszczególnionych powyŜej. Konstrukcja obiektu nośne ściany ceramiczne 
pustak równowaŜny do porotherm o gr. 30cm spełniają warunek REI 30. Dach nad obiektem o 
konstrukcji drewnianej - więźbę drewnianą dachową naleŜy 2x nasycić środkami przeciwogniowymi do 
klasy NRO. Drzwi wewnętrzne do kotłowni o EI 30, ściany wewnętrzne w kotłowni o EI 60. Drzwi 
wewnętrzne pomiędzy garaŜem o komunikacją o EI 30.

*Sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych. 
W budynku przewiduje się następujące instalacje uŜytkowe:
a/instalację wentylacyjną zaprojektowaną jako grawitacyjną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną 
b/instalację ogrzewczą z c.o. gazowego na gaz propan-butan o mocy 54kW  zgodnie z projektem 
branŜowym,

*WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy 
Przewiduje się wyposaŜenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice proszkowe /6kg/ wg 
przelicznika 2 kg środka gaśniczego na kaŜde 100 m2 powierzchni.

*Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru.
Zapewnienie wody do celów gaśniczych stanowi istniejąca sieć wiejska hydrant zewnętrzny Hp-80 
zlokalizowany w ulicy Szkolnej nie przekraczający 75 m od projektowanego obiektu.

*Drogi poŜarowe.
Do projektowanego obiektu zapewniony jest dojazd poŜarowy wg projektu planu zagospodarowania.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Ligocie Prószkowskiej, 
ul.Szkolna, dz. nr 521/1.

3.DANE OGÓLNE
3.1.Zestawienie literatury i norm
-J. Kobiak, W. Stachurski - Konstrukcje Ŝelbetowe.
-P. Pawłowski, R. Pawłowski - Budownictwo ogólne. Wymiarowanie.
-W. Kledzik, B. Kledzik, A. Kot - Wzory i tablice do projektowania konstrukcji Ŝelbetowych.
-S. Olczak, W. Jędrek, W. Wiater - Roboty ciesielskie, stolarskie i dekarskie.
-S. Bryl, J. Bryl - Tablice inŜynierskie.

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1.
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Oddziaływania ogólne. CięŜar objętościowy, cięŜar własny, obciąŜenia uŜytkowe w budynkach.

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

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

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
                                                        
PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1.
Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1.
Reguły ogólne i reguły dla budynków

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

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

3.2.Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka
Projektowany  budynek  przeznaczony jest do prawidłowego funkcjonowania Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej w Ligocie Prószkowskiej. Specyfika OSP powoduje, Ŝe obiekt nie będzie wykorzystywany w 
sposób ciągły a jedynie w przypadku akcji poŜarniczej bądź narad StraŜaków. Zaprojektowane 
pomieszczenia zapewniają jednakŜe wykorzystanie obiektu w sposób ciągły. W budynku garaŜowane 
będą dwa pojazdy bojowe gotowe do akcji. Tutaj równieŜ znalazły się: pom. biurowe, komunikacja, 
sanitariat, szatnia straŜaków, magazyn, pom. socjalne i kotłownia gazowa.

3.3.WyposaŜenie instalacyjne
Obiekt naleŜy wyposaŜyć w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną,
oświetleniową, sygnalizacyjną, odgromową, telekomunikacyjną i wentylację.

3.4.Warunki lokalizacyjne
Lokalizację obiektów przewiduje się na terenie płaskim, z dojazdem, z zapewnionym źródłem wody i 
odprowadzenia ścieków, doprowadzeniem energii elektrycznej.
Dopuszczalne napręŜenie na grunt Q=0,15 MPa, poziom wód gruntowych  na głębokości  -1,80 m ppt 
tj.180,00 m npm. Poziom posadowienia podkładu betonowego pod ławy i stopy fundamentowe -1,55 m 
p.p.t. tj.180,90 mnpm. Budynek dostosowany do I strefy wiatrowej, II śniegowej oraz III klimatycznej wg 
PN-B-02403:1982.
Z uwagi na zalecenia geologiczne i warunki wodno-gruntowe po wykonaniu wykopów fundamentowych 
naleŜy wezwać geologa i projektanta celem odbioru gruntów i zgodę na wykonanie fundamentów.

3.5.Architektura i konstrukcja

3.5.1.Opis elementów konstrukcyjnych
- grunt nośny o ID=0,5, Q=0,15 MPa
- podkłady z pospółki Ŝwirowej o grubości do 30 cm, ubijanej mechanicznie warstwami co 10 cm do 
ID=0,5
- beton podkładowy C8/10 gr. 10 cm. Na chudym betonie na warstwie podkładu z masy gruntującej, 
asfaltowo-kauczukowej (1x) układać (kleić) izolację p/wodną 2x papa asf. 400 na lepiku asf. 400
- fundamenty pod ścianki działowe (poziom posadowienia -1,15m) o wymiarach 40x40cm z betonu 
C16/20. W fundamencie zakotwić dwuteownik 140 ze stali St3SX usztywniający ściankę działową. 
Prowadzić go do wieńca Ŝelbetowego W2.
- fundamenty Ŝelbetowe o wys. 35cm i szer. 50 i 60 cm z betonu C16/20, zbrojone stalą A-0 i A-III 34GS 
(S235). Strzemiona φ6 co 30cm z zbrojenie główne to 4 pręty φ12
- stopy fundamentowe Ŝelbetowe ( pod trzpienie Ŝelbetowe Tz1 i Tz2 ) o wys. 40 cm i wymiarach Sf1 
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130x160cm i Sf2 110x140cm. Beton C20/25. Zbrojenie krzyŜowo prętami φ12 dołem  i φ8 górą ze stali 
A-III (34GS)
- stopa Sf 3 (trzpień środkowy, bramowy) o wys. 60cm i wymiarach 190x200cm. Beton C20/25. 
Zbrojenie krzyŜowo prętami φ12 dołem i φ8 górą ze stali A-III (34GS)
- stopy kominowe od Sf4 do Sf7 (pod kominy) o wys. 50cm i o wym. 101x127cm; 95x140 cm; 95x166 
cm i 87x166cm. Beton C16/20. Zbrojenie krzyŜowo prętami φ12 ze stali A-III 34GS dołem. W stopach 
zakotwić po 4 kątowniki 60x60x6 ze stali St3SX
- stopy Sf 8 (pod słupy daszku wejściowego) o wys. 50cm o wym. 60x60cm. Beton C20/25. Zbrojenie 
krzyŜowo prętami φ12 ze stali A-III (34GS) dołem. Ze stóp fundamentowych Sf1, Sf2 ,Sf3 i  Sf8 naleŜy 
„wypuścić” pręty zbrojeniowe φ12 ze stali A-III trzpieni Ŝelbetowych a w stopach Sf4 do Sf7 naleŜy 
trwale zakotwić po 4 kątowniki 60x60x6mm o L=2,0m ze stali St3SX, których zadaniem jest 
usztywnienie kominów
- ściany fundamentowe lane na mokro z betonu C16/20 gr. 30 cm, docieplone od zewnątrz polistyrenem 
ekstrudowanym gr.10 cm (polistyren kleić do ścian betonowych klejem bitumicznym, zabezpieczone 
p/wilgociowo membramą izolacyjną - folia kubełkowa. Wysokość ścian fundamentowych 145cm. NaleŜy 
je prowadzić do poziomu +0,35 m ponad “0” i zakończyć ułoŜeniem na podkładzie bitumicznym 1x papa 
termozgrzewalna lub 2x papa asf. 400 na lepiku asf. 400.
- trzpienie (konstrukcyjne) Ŝelbetowe Tz1 i Tz2 o wymiarach 30x50cm. Beton  C20/25. Zbrojenie 
pionowo prętami(8 i 10 szt) φ12 ze stali A-III i strzemiona φ6 ze stali A-0 co 12,5 i 25 cm. Stal 34GS.
- słupy zewnętrzne Sz o średnicy 25cm. Beton C20/25.Zbrojenie pionowo 6 prętami φ12 ze stali A-III i 
strzemiona φ6 ze stali A-0 co 12,5 i 25 cm. Stal 34GS. Z głowicy słupa wypuścić kotew stalową M14 do 
mocowania murłaty daszka wejściowego
- trzpienie (konstrukcyjne) Ŝelbetowe Tz1, Tz2, Tz4 i Tz5 i Tz6 o wymiarach 30x50cm. Beton C20/25. 
Zbrojenie pionowo prętami φ12 ze stali A-III i strzemiona φ6 ze stali A-0 co 12,5 i 25 cm. Stal 34GS.
- trzpienie (konstrukcyjne, poziom +2,40 do +4,85m) Ŝelbetowe Tz7 o wymiarach 30x30cm. Beton 
C20/25. Zbrojenie pionowo 4 prętami φ12 ze stali A-III i strzemiona φ6 ze stali A-0 co 25 cm. Stal 34GS.
- trzpienie (konstrukcyjne poziom +2,85{+4,30m} do +3,57{+5,02m}) Ŝelbetowe Tz8 o wymiarach 
30x30cm. Beton C20/25. Zbrojenie pionowo 4 prętami φ12 ze stali A-III i strzemiona φ6 ze stali A-0 co 
25 cm. Stal 34GS.
- trzpień Ŝelbetowy Tz3 (profil teowy) o wymiarach 60x134cm. Beton C20/25. Zbrojenie pionowo prętami 
φ12 ze stali A-III i strzemiona φ8 ze stali A-0 co 12,5 i 25 cm. Stal 34GS. 
- ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych gr. 30cm (wytrzymałość 15MPa) z 
dociepleniem styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm. Ściany murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej m-ki 10. Docieplenie styropianem wykonać metodą lekką-mokrą z tynkiem 
cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego.
- ściany wewnętrzne jednowarstwowe z  z pustaków ceramicznych gr. 30cm (wytrzymałość 15MPa) na 
zaprawie cementowo-wapiennej m-ki 10. 

Ściany no śne łączyć z trzpieniami Ŝelbetowymi wył ącznie na strz ępia zazębne.

- Wentylacja w garaŜu bojowym to nawiewy ścienne z Ŝaluzją poziom +2,35m o wym. 5x50cm po 4szt. 
na kaŜdej z przeciwległych ścian i wywiew 8 przewodami φ150.
W pom. socjalno-biurowo-magazynowych kominy wentylacyjne wykonać z cegły pełnej kl. 15 na 
zaprawie cem.-wap. m-ki 8. Kominy prowadzić od fundamentu pod dach w usztywnieniu z kątowników 
60x60x6mm ze stali St3SX. W sanitariacie wspomaganie wentylacji wentylatorem EDM-100, powyŜej 
dachu cegła klinkierowa pełna kl. 35 na zaprawie do murowania i spoinowania klinkieru. Wentylacyjne 
kanały dolotowe kd ze spadkiem 1,5% o wym. 14x21cm z bl. kwasoodpornej gr. 0,55 mm ocieplone 
wełną mineralną “5” w podwójnym płaszczu
- przewód spalinowy w kotłowni o wymiarach 27x27cm z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cem-wap. m-ki 
8, powyŜej dachu z cegły klinkierowej kl. 35 na zaprawie do murowania i spoinowania klinkieru.
- kaŜda z kratek wentylacyjnych załoŜona na przewodzie wentylacji powinna mieć pole przekroju 50% 
większe niŜ przewód kominowy 
- czapy kominowe murowane z cegły klinkierowej kl. 35 na zaprawie do murowania i spoinowania 
klinkieru z kapinosami
- ściany działowe z pustaka ceramicznego gr. 11,5cm na zaprawie cem.-wap. m-ki 5. Murować na 
izolacji 2x papa asfaltowa na cokole z bloczków Ŝwirobetonowych gr. 14cm na ławie Ŝelbetowej 
40x40cm. Zakończyć je na poziomie +2,90 m wieńcem Ŝelbetowym W2 o wymiarach 12x25cm 
zbrojonym 2φ12 ze stali A-III i strzemionami φ6 co 25cm ze stali A-0. Beton C20/25. Ścianki prowadzić 
w dwuteownikach 120 ze stali St3SX, które naleŜy „zakończyć” w wieńcu Ŝelbetowym W2. Otwory 
drzwiowe w ścianach działowych przesklepić belką nadproŜową, prefabrykowaną typu L-19
- ścianki działowe kabinowe z płyt laminowanych wraz ze stolarką drzwiową. W drzwiach otwory 
nawiewne o powierzchni 0,022 m2. UŜywać systemowych wkrętów antykorozyjnych, zachować 
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szczelność izolacji p/wodnych
- nadproŜa prefabrykowane typu L-19 o długościach od 90 do 180 cm
- nadproŜe Ŝelbetowe N-1 monolityczne, wylewane na „mokro” na budowie o wym. 30x82cm zbrojone 
prętami φ16 i φ12 ze stali  A-III oraz strzemionami φ8 co 7,5 i 15 cm ze stali A-0. Beton C20/25
- nadproŜe Ŝelbetowe monolityczne wylewane na “mokro” na budowie N-2 o wym. 30x60cm zbrojone 
prętami φ12 ze stali  A-III oraz strzemionami φ6 co 15 cm ze stali A-0. Beton C20/25.
- zewnętrzne nadproŜa docieplić od dołu, a filary Ŝelbetowe w płaszczyźnie pionowej, styropianem EPS 
100-038 gr. 3,0 cm w oparciu o metodę lekką-mokrą
- pod pozycje monolityczne i nadproŜa Ŝelbetowe, wylewane na budowie naleŜy podmurować 4 warstwy 
z cegły pełnej kl. 35 na zaprawie cem. M-10 na długości 38 cm
- wieńce Ŝelbetowe ścian nośnych  W1 o wymiarach: 30x30cm zbrojone podłuŜnie 4φ12 ze stali A-III i 
strzemionami φ6 co 25 cm ze stali A-0. Beton C20/25. Poziomy wieńców (dół) +2,40m; +2,85m; +4,30m; 
+4,94 m; +5,69m
- w wieńcach W1 pod więźbą dachową obsadzić kotwy stalowe M-1 celem zapewnienia przegubowo-
przesuwnego połączenia wiązara drewnianego z wieńcem Ŝelbetowym
- inne elementy Ŝelbetowe  z betonu C20/25 i stali A-0 i A-III
- więźba dachowa- konstrukcja wiązarów dachowych z tarcicy konstrukcyjnej sosnowej gr. 49mm i 80 
mm. Tarcica musi być wysuszona w suszarniach sterowanych komputerowo, impregnowana metodą 
zanurzeniową preparatem ogniochronnym. Drewno naleŜy zbadać pod katem wytrzymałościowym 
przez uprawnionego brakarza metodą wizualna i posiadać wymaganą klasę wytrzymałościową C24. 
Połączenia elementów  wiązarów w węzłach kratownic zaprojektowano na płytki kolczaste. Wykonać wg 
projektu branŜowego autorstwa mgr inŜ. Andrzeja Sułkowskiego i mgr inŜ. Piotra Parkitnego. Wiązary 
naleŜy wykonać w specjalistycznym zakładzie produkcyjnym – zabrania się zbijania wiązarów 
gwoździami na budowie.
- stęŜenia pasa dolnego, górnego, kalenicowe i krzyŜowe wykonać z desek min. 23x100 klasy C30. 
Deski przybić do wiązara na min. 3 gwoździe 3,8x90mm. Elementy potrójne wiązarów OB 6 skręcane 
wzajemnie w kaŜdym węźle za pomocą śruby M10/120 kl. 4.8. oraz zbijane obustronnie naprzemiennie 
za pomocą gwoździ 4,5x125 mm co 33 cm. Nad daszkiem wejściowym murłata 14x14 i krokwie 8x16 z 
drewna sosnowego C24. Murłatę układać na izolacji 2x papa izolacyjna. Kotwić do słupa Sz na śrubę 
M14.
- więźbę dachową łącznie z łatami i kontrłatami naleŜy 2x nasycić środkami przeciwogniowymi do klasy 
NRO. Wiązary do wieńca kotwić za pomocą wbetonowanych wcześniej kotew stalowych M1 i za 
pomocą śrub M12/80. Stosować się do wytycznych montaŜowych wg projektu konstrukcji więźby 
dachowej, projektant: mgr inŜ. Andrzej Sułkowski upr. bud nr 287/81/92.
- dolna część okapów - podbitka z boazerii sosnowej C-24 gr. 1,5 cm.
- przestrzeń stropodachowa wentylowana: nawiewy poziome φ110 z rury z bl. ocynk gr. 0,55 mm co ok. 
150cm wywiew przy kalenicy φ110 co ok. 90 cm wg systemu producenta dachówki.
- zapewnić dojście do obydwu części  stropodachowych: w części biurowo-socjalnej z komunikacji 
poprzez schody strychowe, dwusegmentowe o wymiarze otworu 70x120cm. W stropie z płyt 
warstwowych  garaŜu bojowego wykonać otwór komunikacyjny 70x120cm wraz z trwałym zamykaniem i 
obramowaniem z kątownika 40x40x2mm
- pokrycie dachu nad budynkiem dachówka ceramiczna, falista w kolorze miedzianym.
- obróbki blacharskie z blachy tytan cynk gr. 0,5 mm, rynny i rury spustowe z  blachy tytan cynk φ150 i 
φ120 oraz φ90 i φ75.
- stolarka okienna i drzwiowa pcv wg zestawienia stolarki.
- okna białe uchylno-rozwieralne o wsp. K=1,0 W/m2K w górnej części regulowany nawietrzak. W 
oknach zamontować kraty stalowe w kolorze brązowym z pręta kwadratowego 10x10mm ze stali St3SX 
spawanie elektrodami EB 146, spoiny gr. 3,0mm.
- stolarka drzwiowa (wg zestawienia stolarki, kolor dąb) w tym pcv zewnętrzna ocieplona o wymiarach 
przejścia min. 100x210 cm.
- drzwi do pom. sanitarnych i socjalnych dołem zaopatrzone w nawiew o pow. 0,022 m2.
- parapety zewnętrzne powlekane stalowe, kolor brązowy
- parapety wewnętrzne z pcv białe
- bramy garaŜowe czerwone ocieplone RAL 3000, segmentowe o wym. 400x375cm na prowadnicach, 
otwierane automatycznie (elektrycznie na pilota) i awaryjnie ręcznie. Grubość segmentu 40 mm. Od 
wewnątrz na naroŜach zainstalować odbojnice elastomerowe kątowniki naroŜnikowe do wys. 2,0 m. W 
jednej z nich awaryjne drzwi wejściowe - furtka serwisowa o wym. w świetle 80x185cm. Współczynnik 
przenikalności termicznej 1,00 W/m2K
- w bramach we wjeździe obsadzić kątownik 50x50x5 ze stali St3SX najazdowy.
- spoczniki zewnętrzne z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie tłuczniowej w obramowaniu z palisady 
betonowej.
- dookoła obiektu opaska z płyt chodnikowych 50x50x6cm na podbudowie Ŝwirowo-piaskowej

18



3.5.2.Wykończenia budynku.
*izolacje
- przeciwwilgociowa pozioma 2x papa asfaltowa 400 na lepiku asfaltowym “400”, 2x papa 
termozgrzewalna, folia budowlana czarna gr. 0,2mm, izolacja z 2x płynnej folii uszczelniającej (zuŜycie 
1,2 kg/m2) z wywinięciem 10 cm na ściany. 
-pionowa izolacja p/wilgociowa:
  -masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 1x (wydajność: 0,2-0,3 kg/m2 na jedną warstwę)
 -masa bitumiczna do izolacji powłokowych 2x (wydajność: 0,5-0,7 kg/m2 na jedną warstwę)
- termiczna pionowa: styropian EPS 70-040 gr. 14,0cm a w części fundamentowej polistyren 
ekstrudowany gr.10 cm, ściany wewnętrzne – wełna mineralna twarda gr. 10cm
- pozioma na chudym betonie styropian EPS 100-038 gr.10 cm (oprócz garaŜy bojowych)
- w części stropodachowej ocieplenie wełna mineralna gr. 25cm
- izolacja p/wodna na posadzce (przed przyklejeniem ceramiki) w pom. 03; 04; 05; 06 i 08 – 

-masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 1x (wydajność: 0,2-0,3 kg/m2 na jedną warstwę)
  -masa bitumiczna do izolacji powłokowych 2x (wydajność: 0,5-0,7 kg/m2 na jedną warstwę)
  -wklejanie taśm ściana-ściana, ściana-posadzka na płynnej folii uszczelniającej, taśma 

100/5mm
  -wpusty podłogowe z kołnierzem wtopionym w masie bitumicznej do izolacji powłokowych
- wiatroizolacja: folia paroprzepuszczalna.

*podłogi i posadzki
- dylatacje pośrednie i obwodowe nacięte na świeŜym jastrychu dobrze zaizolowane.
- dylatacje obwodowe posadzek pasek z pianki poliuretanowej gr. 5mm
- podkłady betonowe C12/15 gr. 10 i 15 cm
- podkłady cementowe 1:3 gr. min. 6,0 zbrojone siatką φ4,5 A-0 w oczkach 10x10cm /ze spadkami do 
wpustów podłogowych/
- podkłady betonowe w garaŜu bojowym z betonu C16/20 zbrojone podwójną siatką φ6 A-0 w oczkach 
10x10cm /ze spadkami do wpustów podłogowych, liniowych dla samochodów cięŜarowych
Maks. klasa obc. F900 wg PN-EN 1433:2005
- posadzki ceramiczne - wewnętrzne zastosować płytki gresowe, antypoślizgowe /układać w karo/, które 
mają zastosowanie w obiektach uŜyteczności publicznej o b. duŜym natęŜeniu ruchu i obciąŜeniu 
samochodami cięŜarowymi (dla garaŜy samochodów cięŜarowych), gres nieszkliwiony, impregnowany 
SP 02 lub 03 30x30 o następujących parametrach: twardość 8 w skali Mohsa, mrozoodporność, 
skuteczność antypoślizgowa, odporność chemiczna na działanie kwasów, odporność na ścieranie 
wgłębne 130. Stosować listwy dylatacyjne w polach 3,00x3,00 m w  miejscach występowania otworów 
drzwiowych i przy ścianach. 

*zaprawy
- stosować zaprawy cementowe M 5 i M 8 , cem-wap M 8 i M 10.

*tynki i okładziny

**wewnętrzne tynki cementowo-wapienne gr.1,5 cm kat. III ręczne. W pomieszczeniach na ścianach 
wykonać gładzie gipsowe. 
- w pomieszczeniu nr 01, 02, 04, 06, 07 na wysokości min. 3,05m wykonać sufit podwieszony na 
stelaŜu stalowym z płyt gipsowo-kartonowych gkb gr. 12,5 mm
- w pom. nr 03 sanitariat wykonać sufit podwieszany z płyt gkbi gr.12,5 mm odpornych na działanie 
wilgoci (zielone). Stalowa konstrukcja nośna sufitu ze stali nierdzewnej.
- w pom. 08 kotłownia wykonać sufit podwieszany z płyt gkf gr.12,5 mm ognioodpornych (czerwone) o 
EI 30. Stalowa konstrukcja nośna sufitu ze stali nierdzewnej, ognioodpornej o EI30.
- w pom. garaŜy bojowych wykonać sufit podwieszany z płyt warstwowych, ściennych gr. 12cm z 
wkładem poliuretanowym, profilowanie rowkowe, kolor kość słoniowa (RAL 1015), mocowany do łat 
50x100mm co 50 cm na antykorozyjne wkręty do drewna 6,3x160. Okładzina zewnętrzna i wewnętrzna 
wykonana z blach ze stali nierdzewnej (kolor INOX) 
- w pom. 05 na ścianach wykonać okładzinę  z płytek ceramicznych od poziomu posadzki do wys. 
2,40m, w sanitariacie pom. nr 03 do pełnej wysokości a w szatni i kotłowni  pom. 04 i 08 do 2,0m. 
Przedtem w pom. 03 i 05 zastosować gruntowanie masą asfaltowo-kauczukową 1x, następnie nałoŜyć 
masę bitumiczną do izolacji powłokowych 2x, wkleić taśmy ściana-ściana, ściana-posadzka na masie 
bitumicznej do izolacji powłokowych.
- ściany w kotłowni obłoŜyć płytami GKB (ognioodpornymi) do EI 60
**tynki zewnętrzne
- powyŜej cokołu, ościeŜa okien, wnęki okienne wyprawić tynkiem akrylowym barwionym w masie gr.1,5 

19



do 2,0 mm tzw. barankiem, w kolorze beŜowym (odcień do uzgodnienia z Inwestorem)
- cokół tynk strukturalny, mozaikowy, zmywalny, drobnoziarnisty o granulacji 0 do 2,0 mm, ziarna w 
kolorze: Ŝółtym, jasno- i ciemnobrązowym

*malowanie i powłoki  antykorozyjne 
- ściany wewnętrzne farba emulsyjna lub akrylowa w kolorze „miodowy pastelowy”
- sufity farba emulsyjna w kolorze białym.
- kraty kute malować farbą do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali Ŝelaznych
w kolorze ciemnobrązowym

UWAGA:
szczegółowe zestawienie warstw na rysunkach budowla nych.
===================================================
3.5.3.Technologia wykonania docieplenia ścian obiektu styropianem
-Uwagi ogólne
Docieplenie naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją „Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków” wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Uwaga:
Dopuszcza się moŜliwość wykonywania docieplenia ścian budynku w oparciu o inny system izolacji 
cieplnej posiadający odpowiednią aktualną aprobatę.

-Materiały
Płyty styropianowe rodzaju EPS 70-040 (styropian samogasnący), wg normy „PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Płyty styropianowe (PS-E)”, który powinien odpowiadać 
następującym wymaganiom:
- wymiary powierzchniowe nie większe niŜ 60 x 120 cm, z dokładnością do 3%, grubość płyt 14 cm.
- struktura styropianu zwarta - niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia szorstka, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni - nie mniej niŜ 80 kPa dla kaŜdej próby.

Od producenta naleŜy wymagać podania gęstości, gdyŜ dla prac dociepleniowych naleŜy stosować 
materiał o gęstości nie mniejszej niŜ 15 kg/m3.
Płyty powinny być sezonowane, co najmniej 2 miesiące od daty wyprodukowania, w celu 
wyeliminowania odkształceń skurczowych, które silnie występują w początkowym okresie. Skurcze 
mogą dochodzić do 1-3 mm na długości płyty.

Zaprawa klej ąca
 - do mocowania płyt styropianowych do podłoŜa oraz do wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie 
pod wyprawę tynkarską. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed 
zastosowaniem naleŜy zmieszać z wodą w proporcji wagowej 100:26 bezpośrednio na placu budowy, 
za pomocą wiertarki o małych obrotach z mieszadłem. Uzyskuje się w ten sposób jednorodną masę bez 
granulek. Grubość zaprawy na płytach styropianowych wynosi 3-6 mm.

Tkanina szklana 
Jako materiał zbrojący winna posiadać:
-splot gazejski,
-wymiary dostawcze: szerokość nie mniej niŜ 1,00 m, długość 50 m, 
-wielkość oczek 3,7 x 4,3 mm ± 0,5%, 
-masa powierzchniowa >:155g/m2.
Tkanina szklana pełni rolę „zbrojenia" dla powierzchni styropianu oraz przejmuje napręŜenia na styku 
dwóch róŜnych pod względem sztywności materiałów nie dopuszczając do po wstania rys i spękań w 
warstwie fakturowej, która jednocześnie spełnia rolę wodochronną. Przy zakupie siatki kaŜdorazowo 
naleŜy uzyskać dane o wytrzymałości na zrywanie oraz wymaganej gramaturze.
Roztwór gruntuj ący
dostarczany w postaci ciekłej, gotowej do stosowania - do gruntowania podłoŜa pod wyprawę tynkarską 
(kolor jak elewacja).
Masa tynkarska akrylowa 
o uziarnieniu 1,5 do 2 mm /sugerowany baranek/, dostarczana w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
w róŜnych kolorach i odcieniach w zaleŜności od projektowanej kolorystyki i struktury tynku. Masy te 
nakłada się po stwardnieniu warstwy zbrojonej masy klejowej na płytach styropianu.
Łączniki mechaniczne (kołki rozporowe)
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stosowane w zaleŜności od rodzaju i stanu podłoŜa oraz od przewidywanych obciąŜeń.
Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji - listwy, taśmy, siatki naroŜne, materiały 
uszczelniające i inne akcesoria.

UWAGA: profile cokołowe i naroŜne na wysokości parteru i przy drzwiach wejściowych stosować 
aluminiowe lub ze stali nierdzewnej jedynie posiadające atesty.
*Technologia wykonania docieplenia
W oparciu o instrukcję nr 334/2002 wydaną przez ITB Warszawa - „Bezspoinowy system ocieplenia 
ścian zewnętrznych budynków”.
Przygotowanie podło Ŝa
Do prac przygotowawczych naleŜy montaŜ rusztowań. Przed przystąpieniem do robót
właściwych naleŜy takŜe usunąć obróbki blacharskie, odciągnąć rury spustowe i inne prace
opisane wyŜej.
Przygotowanie powierzchni ścian polega na wykonaniu następujących czynności
-oczyszczenie z warstwy pylącej
Prace przygotowawcze podło Ŝa
    Warunkiem, aby ocieplenie dobrze się trzymało ściany, jest właściwe i staranne przygotowanie 
podłoŜa. Powierzchnię ściany dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu.

Warunki atmosferyczne
     Roboty dociepleniowe prowadzić  jedynie przy bezdeszczowej  pogodzie i nie pod bezpośrednim 
silnym działaniem promieni słońca w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C oraz nie wy Ŝszej niŜ +25°C. 
W obniŜonej temperaturze (w okolicach +5°C) oraz w środowisku o podwyŜszonej wilgotności wiązanie 
kleju przebiega znacznie wolniej.

Przygotowanie masy klej ącej
 W sposób i w ilościach podanych jak wyŜej.

Przyklejanie płyt styropianowych
    Płyty styropianowe naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, stosując mijankowy 
układ spoin pionowych. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do 
siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.
JeŜeli na powierzchni powstaną uszkodzenia, fragment ten naleŜy wyciąć i po dopasowaniu wkleić 
kawałek styropianu. Po stwardnieniu spoiny, miejsce naprawione przeszlifować. Masę klejową nakłada 
się na powierzchnię płyty tzw. metodą „pasmowo-punktową". Szerokość pasma masy klejącej wzdłuŜ 
obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę naleŜy rozłoŜyć 
plackami o średnicy 8-12 cm, Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej powinna obejmować, co 
najmniej 40%. Grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Płyt świeŜo ułoŜonych 
nie naleŜy dociskać ponownie lub przesuwać gdyŜ powoduje to zmniejszenie przyczepności. 
Niewłaściwie przyklejoną płytę naleŜy oderwać, zebrać zaprawę klejową ze ściany oraz z płyty i 
ponownie ją przykleić. Szczególnej dokładności wymaga wykonanie naroŜy budynku, które wykonane 
nierówno bardzo szpecą gotową elewację. Płyty wkleja się mijankowo, wystawiając nieco krawędzie 
poza lico styropianu. Po związaniu nadmiar styropianu odciąć ostrym noŜem i papierem ściernym 
wyprowadzić pionowo krawędź. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim 
przymocowaniu listwy startowej.

Mocowanie płyt ł ącznikami
Przyklejone płyty styropianu dodatkowo naleŜy mocować do ściany łącznikami, gdy zaprawa klejąca 
dostatecznie stwardnieje, to jest nie wcześniej niŜ 24 godziny od ich przyklejenia. Łączniki naleŜy wbijać 
przed nałoŜeniem warstwy zbrojącej. Projektuje się uŜycie 3 sztuk łączników na płytę (8 sztuk na 1 m2). 
W wykonanym otworze (co najmniej 8 cm w ścianie) umieścić grzybek, a następnie delikatnie wbić 
kołek rozporowy do zlicowania z powierzchnią styropianu. Sposób mocowania płyt styropianowych 
pokazano na rysunku.

Klejenie tkaniny zbroj ącej
Trzy warstwy róŜnych materiałów składających się na ocieplenie muszą tworzyć wzajemnie 
dopasowany układ termoizolacyjny,osłaniający elewację zarówno przed urazami mechanicznymi  jak i 
wpływem czynników atmosferycznych. SłuŜy temu głównie 3 mm zbrojona warstwa zaprawy klejącej. 
Tkanina zbrojąca powinna znaleźć się dokładnie w środku zaprawy, stąd nanosi się ją dwiema 
warstwami po 1-2 mm, między którymi umieszcza się siatkę wygładzoną i równomiernie wtopioną w 
pierwszą warstwę. Drugą warstwę zaprawy nakładać, gdy podkład jest jeszcze świeŜy.
Przed rozpocz ęciem siatkowania wklei ć drewniane zaimpregnowane klocki do mocowania opraw  
oświetleniowych, tablic administracyjnych i informacy jnych.
Naklejona siatka powinna być równomiernie napięta (bez zmarszczek) z zakładkami 10 cm tak w pionie 
jak i w poziomie. W naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych naleŜy wykonać wzmocnienia z 
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dodatkowych arkuszy tkaniny o wymiarach 30 x 30 cm umieszczonych bezpośrednio na styropianie - 
patrz rysunek szczegółu.
Pionowe naroŜa budynku naleŜy równieŜ obłoŜyć drugą warstwą siatki po 15 cm na ścianę juŜ po 
ociepleniu.Dodatkowo naroŜa te na wysokości parteru oraz naroŜa ościeŜnic drzwi usztywnić 
metalowym profilem kątowym. W części parterowej, a takŜe na cokołach, naleŜy zastosować dwie 
warstwy siatki zbrojeniowej lub tzw. siatkę pancerną. Szczegóły wykonania docieplenia pokazano na 
rysunkach.
Trwałość wykonanego ocieplenia zaleŜy w duŜej mierze od właściwie zakończonej siatki na 
krawędziach i obrzeŜach ocieplanych płaszczyzn:
-połączenia siatki płaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian (listwa cokołowa
dolna i listwa górna), 
-zakłady poszczególnych pasów
-wywinięcia siatki na ościeŜa.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej
Wyprawy tynkarskie moŜna nakładać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i 
nie później niŜ po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Prace te naleŜy prowadzić w temperaturze 
nie niŜszej niŜ +5°C oraz nie wy Ŝszej niŜ +25°C, zwłaszcza, je śli elewacje są nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w przeci ągu 24 godzin. Wyprawy 
układa ć na wcześniej wykonanym gruncie podkładowym w kolorze jak ma sa tynkarska.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych nale Ŝy stosowa ć zaprawy lub masy tynkarskie w tym 
faktury tynku i barwy kolorów według zał ączonej dokumentacji kolorystyki budynku.

Zapewnienie jako ści wykonania docieplenia
W celu zapewnienia dobrej jakości i uzyskania odpowiedniej trwałości wykonanych ociepleń metodą 
„bezspoinową”, konieczne jest przestrzeganie przez inwestorów i wykonawców zasad ujętych w 
niniejszej dokumentacji oraz przestrzegania Instrukcji nr 334/2002 wydanej przez ITB Warszawa.

Wykonawca robót ociepleniowych jest zobowiązany przeprowadzić następujące odbiory
częściowe:
- jakości przygotowania podłoŜa ściennego,
- jakości zamocowanych płyt termoizolacyjnych,
- jakości warstwy zbrojonej,
- robót tynkarskich,
- nowo wykonanych odróbek blacharskich.

Inwestor dokonuje odbioru końcowego z uwzględnieniem:
- zapisów w dzienników budowy,
- protokołów odbiorów częściowych, a takŜe ocenia następujące elementy ocieplenia
- równość powierzchni, według wymagań normowych, jak dla II kategorii tynków zewnętrznych,
- jednolitość faktury,
- jednolitość kolorów,
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodności z dokumentacją
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest
zobowiązany do ich usunięcia.

-Rozwiązania techniczne.
Klej nakładać na obrzeŜu płyty styropianowej w kształcie ćwierćwałka oraz kilka placków w środku. 
Powierzchnie boczne płyt nie mogą być zabrudzone klejem. Płyty naleŜy delikatnie docisnąć do podłoŜa 
i do juŜ przyklejonych płyt. NaleŜy zwrócić uwagę, aby klej nie został wyciśnięty poza obrys płyt. W razie 
potrzeby zebrać szpachelką nadmiar wyciśniętego kleju. Stale kontrolować połoŜenie płyty w pionie i w 
poziomie. W obrębie naroŜników stosować zasadę mijania się płyt. Dopuszcza się stosowanie tylko 
całych płyt lub połówek. Płyty przyklejać w całości, docinać po związaniu kleju. W obrębie otworów płyty 
montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami otworów. Płyty przycinać  po ociepleniu 
ościeŜy i związaniu kleju. Długość kołków mocujących naleŜy dobrać następująco: grubość izolacji 
+grubość starego tynku/lub tynku wyrównującego +głębokość zakotwienia. /8 cm dla pustaków 
ceramicznych/. Mocowanie płyt styropianowych wzmacniamy kołkami z tworzywa sztucznego. 
Stosować 6 kołków na 1 m2. W  obrębie naroŜników budynku płyty  kołkujemy w kaŜdym przypadku. 
Kołkujemy gęściej co 25 cm w jednej linii pionowej.
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Kolorystyka 
Dach -dachówka ceramiczna falista miedziana
Ściany zewnętrzne:                        - kolor beŜowy (odcień do uzgodnienia z Inwestorem)
-wnęki i obramowania okien i drzwi    - kolor j.w.
-cokół zewnętrzny /tynk mozaikowy/ - kolor brązowy (ziarna w kolorze: Ŝółtym, jasno- i 

ciemnobrązowym
Stolarka okienna                               - kolor biały, pcv 
Ściany wewnętrzne                           - kolor miodowy pastelowy
Sufity w pomieszczeniach                 - kolor biały 
Sufity podwieszone                           - kolor biały 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna         - kolor okleina dąb i brązowe
Stolarka drzwiowa zewnętrzna          - kolor orzech, ciepłe PCV
Bramy garaŜowe                                - kolor czerwony RAL 3000 
Parapety zewnętrzne                         - kolor brązowy, orzech ciemny
Parapety wewnętrzne                        - kolor biały
Okładziny ceramiczne posadzek       - kolor beŜowy (w garaŜu dla pojazdów cięŜarowych)
Okładziny ceramiczne ścian              - kolor beŜowy

3.6.Układ konstrukcyjny obiektu
Parterowy o wymiarach rzutu poziomego 12,52x14x88m i 13,76x10,52m, wysokość od poziomu terenu 
do najwyŜszego punktu 8,83 m.
Układ konstrukcyjny stanowią ławy i stopy fundamentowe Ŝelbetowe, trzpienie i słupy nośne Ŝelbetowe, 
ściany nośne z pustaka ceramicznego gr. 30 cm, spięte wieńcami monolitycznymi wys. 30 cm. 
Konstrukcja dachu drewniana składająca się z wiązarów  i krokwi, dwuspadowa z naczółkami, pokryta 
dachówką ceramiczną, falistą (cięŜar własny do 50kg/m2).

3.7.Zastosowane schematy statyczne
Podstawowe elementy nośne jak nadproŜa, wiązary zostały policzone jako belki swobodnie podparte. 
Trzpienie i słupy jako elementy pionowe ram. Fundamenty i stopy sprawdzano jako belki obciąŜone 
odporem gruntu.

3.8.Podstawowe wyniki obliczeń.
Więźba dachowa-krycie dachówką ceramiczną o cięŜarze maks. 50 kg/m2, drewno klasy C24
Podstawowe przekroje elementów wiązara drewnianego: 49x160mm; 80x160mm; 140x140mm, murłata 
140x140, krokwie 80x160cm, 49x160cm
W ścianach konstrukcyjnych, nośnych od ław do wieńców górnych, pod dachowych trzpienie Ŝelbetowe 
Tz zbrojone prętami φ12 ze stali A-III, przekrój 30x30; 50x30cm i 60x137cm. Beton C20/25.
Wieńce Ŝelbetowe 30x30 cm zbrojone 4 prętami φ12 ze stali A-III, strzemiona φ6  A-0 co 25 cm. Beton 
C20/25. W wieńcach górnych zabetonować kotwy stalowe M1 wiązarów drewnianych.
Ściany zewnętrzne nośne z pustaka ceramicznego gr. 30 cm.
Cokoły fundamentowe betonowe z betonu C16/20 gr. 30 cm oraz z bloczków Ŝwirobetonowych gr. 14cm 
na zaprawie cem. M-5. Ławy Ŝelbetowe szer. 50 i 60 cm, wysokość 35cm zbrojone prętami φ12,stopy 
Ŝelbetowe Sf1 130x160cm, Sf2 110x140cm i Sf3 190x200cm zbrojone prętami φ12 ze stali A-III 
krzyŜowo górą i dołem.

3.9.Kategoria geotechniczna gruntu
Budynek został zaliczony do I kategorii geotechnicznej - posadawiany w prostych warunkach 
gruntowych.

UWAGA: MATERIAŁY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY 
ODPOWIADAĆ  ATESTOM TECHNICZNYM DOPUSZCZAJĄCYM JE DO WBUDOWANIA I ORAZ 
USTALENIOM ODNOŚNYCH NORM. ROBOTY BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONANE 
ZGODNIE Z  ZATWIERDZONYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ , PROJEKTEM  BUDOWLANO-
WYKONAWCZYM, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I 
NORMAMI , POD NADZOREM OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

4.TECHNOLOGIA
-zatrudnienie, czas pracy StraŜaków.
W związku z tym, Ŝe projektowana Jednostka PoŜarna jest ochotnicza, nie planuje się tworzenia stałych 
miejsc pracy i stałego zatrudnienia StraŜaków. Zatem w obiekcie pobyt ludzie będzie czasowy.
W przypadku akcji gaśniczej, wypadku samochodowego, kataklizmu czy katastrofy budowlanej poprzez 
tubową syrenę alarmową zwołuje się na zbiórkę miejscowych StraŜaków z OSP, którzy po przebraniu 
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się w uniformy bojowe-nomeksy wyjeŜdŜają na akcję dwoma wozami. Po powrocie czyszczą sprzęt 
gaśniczy, nomeksy, myją się i wracają do domów.
Do Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Ligocie Prószkowskiej naleŜą tylko męŜczyźni w liczbie dziesięciu 
osób. Mają oni do dyspozycji w pełni wyposaŜone zaplecze kuchenne i sanitarne, pomieszczenia szatni 
z umywalnią, w.c., pom. magazynowe, biurowe. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane z kotłowni 
gazowej na gaz propan-butan. Czynnik grzewczy woda.

4.1.Technologiczny opis poszczególnych pomieszczeń, wg rysunku nr T-01
-Pomieszczenie nr 01 -biuro.
Powierzchnia uŜytkowa 12,58 m2, wysokość pomieszczenia 3,05m. Posadzka ceramiczna. Wentylacja 
grawitacyjna kanałem murowanym 14x21cm. Krotność wymiany powietrza 1. 
Ściany i sufity malować farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. Oświetlenie światłem sztucznym wg 
norm i naturalnym otworem okiennym w ilości 1,70m2 /wymagane 1,57m2/. Sufit podwieszony z płyt gkb. 
Przeznaczone do prowadzenia dokumentacji z bieŜącej działalności OSP, spotkań z petentami oraz do 
przechowywania w szafach i na regałach dokumentacji z działalności jednostki OSP.

-Pomieszczenie nr  02 - komunikacja
Jest to komunikacja, szerokość pomieszczenia min. 140cm, wysokość 3,05 m. Nasłonecznienie 
światłem naturalnym w postaci 2 naświetli dachowych, światłonośnych i sztucznym wg norm. 
Wentylacja grawitacyjna kanałem murowanym 14x21cm. Posadzka ceramiczna, ściany i sufity malować 
farbami emulsyjnymi.

-Pomieszczenie nr 03 - sanitariat
Powierzchnia uŜytkowa 12,21 m2, wysokość pomieszczenia 3,05 m. Posadzka ceramiczna, ceramika na 
ścianach do pełnej wysokości, sufity malować farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. Sufit 
podwieszony z płyt gkbi odpornych na wilgoć (płyta zielona). Oświetlenie naturalne w ilości 0,70 m2, 
sztuczne punktowe wg norm. Wentylacja grawitacyjna kanałem murowanym 14x21cm ze 
wspomaganiem wentylatora mechanicznego typu EDM 100. Krotność wymiany powietrza 5. 
WyposaŜone w kabinę natryskową, kabinę wc i pisuarową oraz dwie umywalki.

-Pomieszczenie nr 04 - szatnia bojowa straŜaków
Powierzchnia 13,83 m2, wysokość pomieszczenia 3,05 m, wentylacja grawitacyjna kanałem 
murowanym 2szt.14x21cm. Posadzka z płytek gresowych, ściany do wys. 2,0 ceramiczne, zmywalne, 
powyŜej malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. Oświetlenie naturalne - 1 otwór okienny o 
pow. 1,40 m2 oraz sztuczne punktowe. Krotność wymiany powietrza 1,5. Przeznaczona do przebierania 
się ochotników w uniformy straŜackie. WyposaŜenie stanowią  podwójne szafki stalowe, ławeczki oraz 
wieszaki ścienne.

-Pomieszczenie  nr 05 - garaŜe bojowe
Powierzchnia 162,96 m2, wysokość 4,40 m. Posadzka dylatowana z płytek gresowych dopuszczalnych 
dla uŜytkowania przez pojazdy cięŜarowe, ściany do wysokości 2,40m wyłoŜyć płytkami ceramicznymi a 
powyŜej i sufity malować farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. Oświetlenie światłem naturalnym w 
ilości 3,12 m2 oraz oświetlenie sztuczne wg norm. Bramy segmentowe otwierane elektrycznie. 
Posadzka ze spadkami do wpustu liniowego, podłogowego o nośności jak dla aut cięŜarowych. 
Wentylacja grawitacyjna - 8 ocieplonych kanałów φ150 z Ŝaluzją (moŜliwość zamknięcia) oraz  na 
kaŜdym stanowisku zbiorczy odciąg spalin φ160  ze specjalnymi końcówkami - zsawkami. Krotność 
wymiany powietrza 0,5. Przeznaczenie - garaŜowanie samochodów bojowych w kaŜdej chwili gotowych 
do akcji. Na naroŜnikach filarów od wewnątrz obsadzić odbojnice naroŜnikowe elastomerowe wys. 2,0 
m. Liczba przechowywanych aut - 2. Tutaj zainstalować naleŜy aŜurową szafę do przechowywania 
nomeksów. Tutaj zlokalizowano stanowisko dla sprzątaczki w postaci szafek na środki czystości i 
porządkowe oraz punkty czerpania wody ciepłej i zimnej.

-Pomieszczenie nr 06 - magazyn
Powierzchnia 14,23 m2, wysokość pomieszczenia 3,05 m, posadzka z płytek ceramicznych. Ściany i 
sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. Oświetlenie naturalne -1 otwór okienny o 
pow. 0,82 m2 oraz sztuczne wg norm. Wentylacja grawitacyjna kanałem murowanym 14/21cm. Krotność 
wymiany powietrza 1. Pomieszczenie to przeznaczone jest do przechowywania na regałach i 
wieszakach  drobnego sprzętu straŜackiego: węŜy straŜackich, siekier, łopat, materiałów 
eksploatacyjnych do samochodów bojowych w opakowaniach producenta.

-Pomieszczenie nr  07 - pom. socjalne.
Powierzchnia uŜytkowa 37,53 m2, posadzka ceramiczna. Wysokość pomieszczenia 3,05 m. Ściany 
malować farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, sufit podwieszony z płyt gkb. Nad umywalką i 
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zlewozmywakiem wykonać fartuch ceramiczny o wymiarach 1,0x2,0 m
Wentylacja naturalna 3x kanał 14/21cm,krotność wymiany powietrza 1. Oświetlenie naturalne w ilości 
4,29 m2 sztuczne wg norm. WyposaŜone w szafki kuchenne z nadstawkami wraz z wyposaŜeniem, 
kuchenkę elektryczną, lodówkę, stoły i krzesła.

-Pomieszczenie nr 08 -pom. techniczne-kotłownia gazowa
Powierzchnia 13,87 m2, wysokość pomieszczenia 3,05 m, wentylacja grawitacyjna kanałem 14x27cm 
dla gazów lekkich, nawiew z zewnątrz przez ścianę 32x25cm na poziomie +2,60m,wywiew przez ścianę 
25x25cm +0,02 cm nad posadzką. Posadzka z płytek gresowych, ściany do wys. 2,0 m zmywalne, 
powyŜej i sufity /z płyt gkf ognioodpornej/ malować farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. 
Oświetlenie światłem naturalnym w ilości 1,05 m2 sztucznym wg norm. WyposaŜenie  stanowi kocioł c.o. 
gazowy (propan-butan) o mocy 54 kW. Koniecznie kotłownię wyposaŜyć w detektor awaryjnego 
wypływu gazu nad posadzką. Krotność wymiany powietrza 1. Drzwi wewnętrzne o EI 30 (zamek 
kulkowy, bez klamek) z 10 cm progiem szczelne, ścianki działowe wewnętrzne o EI 60.

4.2.Informacje pozostałe
Budynek będący przedmiotem projektu jest budynkiem Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, w związku z 
tym zastosowanie mają przepisy Rozporządzeń MP i PS z dn.26.09.97r. w  sprawie ogólnych przepisów 
BHP. W związku z tym obiekt naleŜy zaadaptować i utrzymywać zgodnie z wymaganiami określonymi w 
tych przepisach techniczno-budowlanych.

część budowlana
=============
a/ściany w sanitariacie, garaŜach bojowych, szatni i kotłowni do min. 2,0 m wyłoŜone płytkami 
ceramicznymi /zmywalne/, powyŜej i w pozostałych  pomieszczeniach malowane farbami emulsyjnymi 
w kolorach jasnych.
Sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.

b/wykończenie podłóg płytkami ceramicznymi, gresowymi, antyścieralnymi i antypoślizgowymi
z odpowiednimi atestami do uŜytkowania. W garaŜach bojowych płytka gresowa dylatowana o 
podwyŜszonej wytrzymałości

branŜe pozostałe
=============
Obiekt posiada zaprojektowaną przez osoby uprawnione instalacje:
elektryczną n/n, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania. Woda z 
wodociągu wiejskiego, ścieki do wiejskiej kanalizacji sanitarnej. Woda ciepła przygotowane w kotle 
gazowym c.o.
Ogrzewanie pomieszczeń z kotłowni gazowej na gaz propan-buta piecem c.o., moc 54 kW i 
grzejnikami.
Wentylacja grawitacyjna kanałami murowanymi z cegły pełnej 14x21cm, 14x27cm i φ150 z bl. 
kwasoodpornej.
Temperatura w pomieszczeniach wg P.N. Oświetlenie światłem sztucznym min. 500 lx /według Polskich 
Norm/.

Utrzymanie czystości w budynku StraŜy będzie naleŜało do korzystających z obiektu StraŜaków, która 
pracuje w godzinach popołudniowych na 1/4 etatu. Wykorzystywać do celu tego będzie dwudzielne 
szafy środków utrzymania i czystości usytuowane wg rzutów technologicznych.
 
5.0. OPIS TECHNICZNY DO MASZTU FLAGOWEGO Z FUNDAMEN TEM (wyk. 2 sztuki)

5.1.Spis rysunków
-fundament pod maszt flagowy                               K-28
-aluminiowy maszt flagowy

5.2.Podstawowe dane technologiczne
       maszt flagowy (dla 1 sztuki)
-wysokość masztu                       h=6,0m
-wymiary stopy fundamentowej   1,00x1,00x1,10 m     

5.3.Przeznaczenie budowy masztu flagowego i warunki stosowania
Projektowane zafundamentowane aluminiowe maszty flagowe są związane z działalnością 
projektowanej StraŜnicy OSP w Ligocie Prószkowskiej. Przeznaczone do zawieszania flag 
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państwowych, narodowych i organizacyjnych. Na masztach mogą być zawieszone flagi o 
maksymalnych wymiarach l x h 1000 x 6000 oraz 2000 x 1000, gdzie: l - szerokość flagi;   h - wysokość 
flagi

5.4.Charakterystyka budowli
a/stopa fundamentowa
Stopa fundamentowa masztu flagowego ma wymiary 100x100x110cm. W stopie naleŜy zakotwić 4 
śruby fajkowe M16. Górna krawędź fundamentu powinna licować równo z poziomem gruntu.

b/maszt aluminiowy, flagowy
Prefabrykowany maszt aluminiowy składany ma wysokość 6,0 m. Maszt flagowy składa się z 
aluminiowego słupa masztu, wspornika zawiasowego, śrub fundamentowych, głowicy, kuli ozdobnej 
oraz linki i zaczepu. Maszt ma moŜliwość podnoszenia i opuszczania flagi przymocowanej 
bezpośrednio do linki. Słup masztu to konstrukcja wielosegmentowa i składa się z dwóch rur 
aluminiowych o róŜnych średnicach połączonych ze sobą w jeden słup masztu. Rura górna masztu 
dwusegmentowego posiada po dwie tuleje redukcyjne, które zapewniają właściwe połączenie 
teleskopowe poszczególnych segmentów. Tuleje redukcyjne wyposaŜone są w pierścienie gumowe 
eliminujące wszystkie luzy wykonawcze średnicy wewnętrznej rury oraz zewnętrznej tulei redukcyjnej. 
Maszty osadzane i utrzymywane są w stopach fundamentowych posadowionych w gruncie, za 
pośrednictwem śrub fundamentowych i wsporników zawiasowych.

c/przed masztami naleŜy wykonać utwardzone dojście z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej.

5.5. Warunki montaŜu
-MontaŜ masztów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją montaŜu opracowaną przez producenta.
-Stopy fundamentowe mogą być wykonywane bezpośrednio w gruncie we wcześniej przygotowanym 
otworze lub prefabrykowane w formach i przewoŜone na miejsce montaŜu.
-Stopy powinny być wyposaŜone w cztery śruby fundamentowe, osadzone w trakcie prefabrykacji. 
Śruby przed zabetonowaniem naleŜy osadzić trwale przy pomocy szablonów, które powinny wchodzić w 
skład kompletu masztu. Usytuowanie śrub fundamentowych w stopie pokazano na rys. K-28.
-Beton do wykonania stóp fundamentowych powinien odpowiadać co najmniej klasie C16/20 wg „PN-
EN 206-1:2003 Beton zwykły”  i powinien być wytwarzany z dodatkiem hydrobetonu w ilości 1,5% 
objętości.
-Nakrętki śrub fundamentowych mocujących wspornik zawiasowy powinny być dokręcone momentem 
obrotowym M0= 60 Nm. Zaleca się dokręcanie nakrętek kluczami z kontrolą momentu dokręcenia. 
Nakrętki powinny dokładnie przylegać do powierzchni łącznych elementów, bezpośrednio lub przez 
podkładki. Nakrętki powinny być zabezpieczone przed samoodkręceniem przeciwnakrętkami lub w inny 
sposób zapewniający niezawodność połączenia śrubowego. Powierzchnie gwintów śrub oraz 
powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek naleŜy pokryć pokostem.

5.6.Ochrona odgromowa
Maszty mocowane do stóp fundamentowych nie izolowanych osadzonych w gruncie nie wymagają 
ochrony odgromowej przed uderzeniami piorunów.

5.7.Właściwości techniczne. Wymagania
5.7.1.Materiały
Materiały i półfabrykaty, z których wykonane są elementy masztów powinny być zgodne z określonymi 
w systemowej dokumentacji konstrukcyjnej producenta, przy czym ich parametry  i  właściwości 
techniczne  powinny zapewniać  bezpieczną,  zgodną z przeznaczeniem eksploatację przez cały okres 
uŜytkowania bez obniŜenia parametrów wytrzymałościowych, eksploatacyjnych i pogorszenia działania.
Podstawowe detale wykonane są z:
- słup masztu, ramię masztu, tuleje redukcyjne - stop aluminium EN AW-6101 wg PN-EN 573- 3:2005, 
PN-EN 755-2:2001, PN-EN 755-7:2002 i PN-EN 755-8:2002;
wspornik zawiasowy - stal S235 JR G1 wg PN-EN 10025:2005 (U);
śruba fundamentowa - stal w gatunku co najmniej S235 JR wg PN-EN 10025:2005 (U);
linka parciana - d = 4 mm 16-to splotowa z rdzeniem podwójnie plecionym.

5.7.2. Wymiary i tolerancje
Odchyłki wymiarów nietolerowanych powinny odpowiadać klasie średniodokładnej wg normy PN-EN 
22768-1:1999.

5.7.3. Wykonanie
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Śruby fundamentowe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w normie PN-72/M-85061 (typ - 
fajkowy, rodzaj - wygięte, z gwintem długim) i odpowiadać wykonaniu w klasie dokładności C wg normy 
PN-EN ISO 4759-1:2004.
Wykonanie śrub, wkrętów i nakrętek powinno odpowiadać co najmniej klasie średniodokładnej B wg 
normy PN-EN ISO 4759-1:2004. Gwinty powinny być wykonane w klasie średniodokładnej wg PN-ISO 
965-2:2001.
Pogłębienia stoŜkowe pod łby wkrętów powinny odpowiadać wykonaniu średniodokładnemu wg normy 
PN-87/M-82068 lub PN-EN ISO 15065:2005 (U).
Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów powinny odpowiadać szeregowi średniodokładnemu wg normy 
PN-EN 20273:1998.
Połączenia spawane elementów ze stopów aluminium powinny być zgodne z wymaganiami norm PN-
EN 1011-1:2001 i PN-EN 1011-4:2002.
Stosowane procedury spawalnicze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-EN 
ISO 15607:2005 (U) i PN-EN ISO 15609:2005 (U).
Pozostałe połączenia spawane powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-4:2006 
(U).
Połączenia nitowane powinny być zgodne z wymaganiami normy „PN-B-06200:2002/Ap1:2005 
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe”. Słup 
masztu powinien być połączony ze wspornikiem zawiasowym w sposób trwały oraz eliminujący luzy 
wykonawcze pomiędzy trzonem wspornika a wewnętrzną powierzchnią słupa masztu. Tuleje redukcyjne 
powinny być połączone z poszczególnymi rurami segmentowymi słupa masztu aluminiowego za 
pomocą nitów jednostronnych. Tuleje powinny posiadać specjalne gniazda pod łby nitów. Łeb nitu po 
zanitowaniu nie powinien wystawać poza zewnętrzną powierzchnię tulei.

5.8. Powłoki ochronne, antykorozyjne
-Powłoki tlenkowe na stopach aluminium. Elementy aluminiowe masztów flagowych powinny być 
pokryte powłokami anodowymi tlenkowymi o grubości 10-20 pm.
-Powłoki cynkowe na stali. Elementy stalowe masztów flagowych powinny być pokryte co najmniej 
powłoką cynku o minimalnej grubości 12 pm. Powłoka cynku powinna być odporna na oddziaływanie 
mgły solnej w próbie 96+4 godz. wg normy PN-EN 1670:2000.
-Powłoki lakiernicze. Powłoka lakiernicza stosowana na elementach masztu powinna posiadać 
minimalna grubość 20 pm i być odporna na oddziaływanie mgły solnej w próbie 96+4 godz. wg normy 
PN-EN 1670:2000.

5.9.Opis elementów konstrukcyjnych stóp fundamentowych
-beton podkładowy C8/10 gr.10cm
-fundamenty Ŝelbetowe z betonu Ŝwirowego W-6 klasy C16/20
-wymiary stopy pod maszt flagowy (axbxh): 100x100x110cm. Góra stopy ze spadkami 1%.
-zbrojenie główne stal φ12, strzemiona φ8 ze stali A-III
-w stopach przed zabetonowaniem obsadzić śruby fajkowe
-śruby fundamentowe fajkowe M16 dostarcza producent masztu 
-izolacja pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku asf. 400, pionowa izolacja p/wilgociowa:
  -masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa 1x (wydajność: 0,2-0,3 kg/m2 na jedną warstwę)
 -masa bitumiczna do izolacji powłokowych 2x (wydajność: 0,5-0,7 kg/m2 na jedną warstwę)

5.10.WyposaŜenie instalacyjne
     Nie przewiduje się.

5.11.Posadowienie  stóp fundamentowych.
     Posadowienie  stóp fundamentowych masztu flagowego zaprojektowano w oparciu o warunki 
wodno-gruntowe panujące na działce nr 521/1 przy ul. Szkolnej w Ligocie Prószkowskiej. Posadowienie 
stóp przyjęto w warstwie piasków średnioziarnistych, zalegających na głębokościach -0,60 do 1,20m 
ppt. Poziom posadowienia stóp w stosunku do poziomu terenu będzie jednakowy min. -1,00 m. Według 
rzędnych wysokościowych   poziom posadowienia będzie wynosił 181,20 m.npm . Do w/w warunków 
odpór podłoŜa gruntowego w poziomie posadowienia  określa się w dopuszczalnych obciąŜeniach 
jednostkowych Q=0,15 MPa. Grunt odpowiada przyjętym załoŜeniom. Po wykonaniu wykopów 
fundamentowych w przypadku natrafienia na grunty słabonośne, których wytrzymałość jest mniejsza niŜ 
zakładana naleŜy wezwać uprawnionych: geologa i projektanta celem weryfikacji wymiarów 
fundamentów a grunty wymienić na nośne o Q=0,15 MPa z zagęszczeniem do Id>0,5.Stopy 
fundamentowe posadawiać powyŜej poziomu wód gruntowych. Projektowana budowla  zalicza się do I 
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów /Dz.U.Nr 
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126, poz.839 z 1998 r/. Istniejące warunki gruntowe określono na podstawie przeprowadzonych badań 
geologicznych.

5.12.Lokalizacja budowli
Przyjęto lokalizację masztów w I strefie śniegowej /obciąŜenie charakterystyczne Q=0,90 kN/m2/, w I 
strefie wiatrowej /charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q=0,25 kPa/ oraz w strefie o umownej 
głębokości przemarzania gruntu hz=1,0 m. Nośność gruntu Q=0,15 MPa. PołoŜenie zgodnie z projektem 
zagospodarowania działki rys. Z-01.

6.0. OPIS TECHNICZNY DO PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD NAZI EMNY ZBIORNIK NA GAZ 
PROPAN-BUTAN O POJ. 4850 l.

6.1.Spis rysunków
-płyta Ŝelbetowa pod zbiornik na gaz            rys. K-29
-plan instalacji uziemiającej zbiornik gazu          3/E

6.2.Podstawowe dane technologiczne
-wymiary płyty fundamentowej   a x b 1,30x4,45m     
-grubość płyty fundamentowej              h=0,30m

Płytę fundamentową naleŜy wykonać na budowie. Płytę fundamentową naleŜy wynieść ok. 10 cm ponad 
teren. Poziom “0” płyty to 182,30 m n.p.m. Poziom posadowi enia nasypu kontrolowanego 181,10 
m n.p.m .

6.3.Przeznaczenie budowy płyty Ŝelbetowej
Projektowana Ŝelbetowa płyta przeznaczona jest do posadowienia zbiornika na gaz propan-butan o 
pojemności 4850 l, z którego gaz zasila kotłownię c.o. o mocy 54kW w budynku StraŜnicy OSP. Przy 
zamówieniu telefonicznym dostawy gazu naleŜy poprosić o autocysternę z węŜem zasilającym o 
długości ok. 50 m. Zbiornik na gaz zakotwić do płyty za pomocą kotew stalowych φ12 szt. 4 ( po 1 
sztukę na “nogę“) długość 100mm, efektywna głębokość osadzenia – standardowa/zredukowana: 
70/50mm.

6.4.Wymagania BHP i P/PoŜ.
-Zbiornik o V=4850l lokalizować min. 5,0 od budynku
-Na terenie wokół zbiornika nie wolno gromadzić materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów 
 utrudniających naturalny przepływ powietrza.
-Trawę i roślinność w obrębie strefy ochronnej naleŜy usuwać ręcznie bez stosowania kosiarek 

iskrzących.
-Na ogrodzeniu lub w pobliŜu instalacji zbiornikowej naleŜy wywiesić tabliczki ostrzegawcze o 

zagroŜeniu poŜarowym i wybuchowym.
-Instalację naleŜy wyposaŜyć w gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego min. 6 kg.
-Zamawiać autocysterny o długości węŜy ok. 50m.
-Instalacja zbiornikowa zostanie zabezpieczona przed dostępem osób nie upowaŜnionych poprzez 
ogrodzenie z siatki stalowej o wys. 2,0 m.
-Na ogrodzeniu naleŜy wywiesić tabliczki ostrzegawcze o zagroŜeniu poŜarowym i wybuchowym.
-UŜytkownik instalacji musi zostać przeszkolony przez dostawcę gazu w zakresie bezpiecznego 
uŜytkowania instalacji. UŜytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.

6.5.Opis elementów z zakresu konstrukcji
-podkład w formie nasypu kontrolowanego - pospółki o stopniu zagęszczenia gr.10 cm  grubość 90cm
-płyta fundamentowa z betonu C12/15 z dodatkiem wodoszczelnym W-6 zbrojona krzyŜowo w polach 
15/15 prętami φ10 ze stali A-III 34GS

6.6.Posadowienie  płyty Ŝelbetowej pod zbiornik gazu.
     Posadowienie  płyty Ŝelbetowej zaprojektowano w oparciu o warunki wodno-gruntowe panujące na 
działce nr 521/1 przy ul. Szkolnej w Ligocie Prószkowskiej. Posadowienie płyty przyjęto w warstwie 
piasków średnioziarnistych, zalegających na głębokościach -0,60 do 1,20  m ppt. Poziom posadowienia 
nasypu kontrolowanego w stosunku do poziomu terenu będzie jednakowy min. -1,00 m. a według 
rzędnych wysokościowych  poziom ten będzie wynosił 181,10 m.npm . Do w/w warunków odpór 
podłoŜa gruntowego w poziomie posadowienia  określa się w dopuszczalnych obciąŜeniach 
jednostkowych Q=0,15 MPa. Grunt odpowiada przyjętym załoŜeniom. Po wykonaniu wykopów 
fundamentowych w przypadku natrafienia na grunty słabonośne, których wytrzymałość jest mniejsza niŜ 
zakładana naleŜy wezwać uprawnionych: geologa i projektanta celem weryfikacji wymiarów płyty 

28



fundamentowej a grunty wymienić na nośne o Q=0,15 MPa z zagęszczeniem do Id>0,5. Nasypy 
kontrolowane muszą być odebrane przez geologa. Projektowana budowla  zalicza się do I kategorii 
geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.09.1998 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów /Dz.U.Nr 126, 
poz.839 z 1998 r/. Istniejące warunki gruntowe określono na podstawie przeprowadzonych badań 
geologicznych.

7.OGRODZENIE ZBIORNIKA NA GAZ PROPAN-BUTAN

7.1.Charakterystyka ogrodzenia 
Projektowane ogrodzenie łącznie z furtką wykonać naleŜy w oparciu o wyroby i wytyczne producenta 
ogrodzenia. Składa się ono z systemu słupków i paneli ogrodzeniowych.
Ogrodzenie wraz z furtkami wykona ć w standardowym kolorze ocynkowanym.
 
Podstawowe dane technologiczne  ogrodzenia:
-wysokość ogrodzenia od cokołu       - 208,00 cm
-całkowita długość ogrodzenia           -   17,50 mb
-szerokość furtki                                -  100,00 cm

7.2.Stopy fundamentowe.
Wymiary zewnętrzne 40x40cm i wysokość 85cm. Wykonać z betonu C12/15 W-6 wibrowanego 
mechanicznie, układanego na chudym  betonie C8/10 gr.10 cm. W stopach zakotwić słupy 
ogrodzeniowe i bramowe. 

7.3.Słupki
Ogrodzenie składać się będzie z 8 słupków 6x4cm i 4 słupków 8x8cm /przy furtkach/. Słupek stalowy 
60x40 [mm], zakończony zaślepką, mocowanie paneli do słupka za pomocą uchwytów przykręcanych 
do słupka. Długość słupka 260 cm. Systemowy słupek zakotwić w sposób trwały w fundamencie o 
wymiarach 40x40x85cm z betonu C 12/15.

7.4.Panele ogrodzeniowe.
Wykonanie standardowe pręty poziome i pionowe pojedyncze o średnicy 4,65 [mm], wymiar oczek 
prostych 50x200 [mm], wymiar oczek małych 50x50 [mm] długość panela w osiach prętów pionowych 
250 [cm] ,wysokość panela: 203 [cm]. Panel ocynkowany ogniowo. 
Do łączenia paneli ze sobą słuŜą stalowe złączki zaciskowe. Przewidziano do montaŜu 7 paneli 
ogrodzeniowych. Przecięte ogrodzenia malować 2x farbą zalecaną przez producenta ogrodzenia. Pod 
panelami zamontować obrzeŜe betonowe 6x20cm na wcześniej przygotowanej ławie betonowej B10 gr. 
15 cm.

7.5.Furtki
Wysokość furtki 195cm, montowana do wcześniej zabetonowanych słupków ocynkowanych 8x8cm. 
Wypełnienie kształtownikami zamknięty 30x30 lub inne systemowe, furtka zabezpieczona 
antykorozyjnie przez cynkowanie z zamkiem zwykłym. Furtka w konstrukcji zamkniętej o wymiarach Sw 
- 100 cm, H - 195cm. Światło przejścia 90 cm

        **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH  KIEROWNIK BUDOWY 
ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZYGOTOWANIA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
tzw. “PLAN BIOZ” zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
“PLAN BIOZ”  w cz ęści opisowej musi zawiera ć opis sposobu wykonywania robót  budowlanych 
dla budynku OSP , którego wysoko ść przekracza  8,00 m.     
OBIEKT WYKONAĆ ZGODNIE Z  PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM, 
NORMAMI ,SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I POD NADZOREM OSOBY 
POSIADAJĄCEJ STOSOWNE  UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

Kluczbork, grudzień 2009                                                          opracował: M.Osada
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