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1.

DANE OGÓLNE

1.1.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy oraz zmiany sposobu
uŜytkowania istniejącego wolnostojącego budynku kina „Wyzwolenie” w Prudniku, woj. opolskie.
Budynek połoŜony jest na dziedzińcu wewnątrz bloku mieszkalnego w Prudniku przy pl. Wolności
6 na działkach nr 2023/133 i 2024/133. Do wnętrza dziedzińca prowadzą dwa przejazdy, jeden z
ul. Piastowskiej, a drugi – aktualnie zablokowany słupkami dla ruchu kołowego – od pl. Wolności.
Teren kwartału jest płaski. Uzbrojony jest w sieci wod.-kan., energetyczną, teletechniczną.
W chwili obecnej budynek nie jest uŜytkowany. Projekt nie zakłada rozbudowy i nadbudowy.
1.2.
Podstawy opracowania
I. Zlecenie Inwestora – Gminy Prudnik
II. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika,
uchwała nr XXVI/276/2004 z dn. 23.07.2004 r.
III. Inwentaryzacja budynku wykonana w maju 2008 r.
IV. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
V. Wizja lokalna
VI. Uzgodnienia z Inwestorem
VII. Normy i przepisy branŜowe
1.3.
Ochrona konserwatorska
Przedmiotowy budynek nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków, ale leŜy w ścisłej strefie
ochrony konserwatorskiej „B”. Projekt został uzgodniony bez uwag przez Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pismo z dn. 16.10.2008 r., znak WUOZ-I-ZW51/763/08. Na podstawie w/w pisma na roboty budowlane związane z przebudową obiektu nie
jest wymagane pozwolenie konserwatorskie.
2.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Przebudowywany budynek powstał ok. 1966 roku na fundamentach budynku kina
powstałego przed II wojna światową. Budynek reprezentuje architekturę późnego modernizmu.
Jest obiektem częściowo jedno-, a częściowo dwukondygnacyjnym, składającym się z trzech
zróŜnicowanych wysokościowo brył. NajwyŜsza bryła, jednokondygnacyjna, o wysokości ok. 10
m, mieści salę kinową. Wszystkie bryły mają prostą kompozycję, kryte są stropodachami.
Budynek jest częściowo podpiwniczony.
Odkrywki wykonane podczas inwentaryzacji budynku wykazały ławy fundamentowe
betonowe/Ŝelbetowe, ściany konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap., ścianki
działowe z cegły pełnej lub cegły dziurawki na zaprawie cem.-wap. Stropy i stropodachy DZ3 - z
wyjątkiem sali kinowej, nad którą wykonano stropodach z płyt korytkowych opartych na wiązarach
stalowych. Klatki schodowe Ŝelbetowe wylewane. Płyty daszków, wieńce, podciągi - Ŝelbetowe.
NadproŜa prefabrykowane - stalowe z dwuteowników lub typu „L”.
Stolarka okienna drewniana typowa, w hallu i poczekalni witryny stalowe. Stolarka drzwiowa
drewniana. Budynek wyposaŜony jest w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczną, odgromową.
Wizja lokalna wykazała ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne zamortyzowanie
oraz zdewastowanie obiektu przeróbkami i adaptacjami.

3.

PARAMETRY POWIERZCHNIOWE I PRZESTRZENNE
I. Powierzchnia zabudowy = 624,68 m²
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II. Powierzchnia uŜytkowa = 912,44 m²
III. Kubatura budynku = 6.033,11 m³
4.

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW
BUDOWLANYCH

PRZENIKANIA

CIEPŁA

PRZEGRÓD

Zmodernizowane przegrody budowlane spełniają wymagania izolacyjności cieplnej stawiane
budynkom uŜyteczności publicznej (zgodnie z zał. Nr 2 do Dz.U.04.109.1156):
•
•
•
•
•
•
•
•
5.

Uk dla W.1. (modernizowany dach nad najwyŜszą bryłą) = 0,222 W/m²K (Uk max =
0,30 W/m²K)
Uk dla W.2. (modernizowany dach nad bryłą frontową) = 0,148 W/m²K (Uk max =
0,30 W/m²K)
Uk dla W.3+W.5 (modernizowany dach nad najniŜszą bryłą) = 0,203 W/m²K (Uk max
= 0,30 W/m²K)
Uk dla S.1. (modernizowana ściana zewn.) = 0,278 W/m²K (Uk max = 0,55 W/m²K)
Uk dla S.1a. (modernizowana ściana cokołowa) = 0,394 W/m²K (Uk max = 0,45
W/m²K)
R dla W.8.( podłoga na gruncie na parterze) = 2,127 m²K/W
R dla W.8a.( podłoga na gruncie na parterze w salach) = 2,325 m²K/W
R dla W.9.( podłoga na gruncie w piwnicy) = 2,127 m²K/W
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA /stan na maj 2008 r./

fot. 1. Elewacja frontowa, wschodnia.
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fot. 2. Elewacja wschodnia i północna.

fot. 3. Fragment elewacji frontowej oraz widok na bramę przejazdową na teren działki.

fot. 4. Fragment elewacji zachodniej i południowej.
5

6.

ARCHITEKTONICZNE ZAŁOśENIA PROJEKTOWE

Projekt zakłada wykonanie przebudowy oraz zmianę sposobu uŜytkowania na Regionalny
Inkubator Przedsiębiorczości, z dostosowaniem obiektu do warunków poŜarowych oraz
przepisów techniczno-budowlanych.
Projektuje się nowy układ funkcjonalno-przestrzenny z przeznaczeniem na działalność kulturalnosportową. Na parterze projektuje się ogólnodostępne foyer z punktami dostępu do internetu,
kawiarnią, szatnią, w drugiej części budynku sale sportowo-rekreacyjne z indywidualnymi
magazynami, szatnie, toalety damską, męską i niepełnosprawnych oraz wydzieloną klatkę
schodową z windą osobową. Na piętrze projektuje się pomieszczenia biurowe, sale na
działalność kulturalno-oświatowo oraz rekreacyjną, magazyny, toalety.
Projekt nie zakłada nadbudowy i rozbudowy budynku !
Na zewnątrz obiektu zakłada się następujące roboty budowlane:
• likwidacja bariery architektonicznej przy głównym wejściu do budynku w postaci
krawęŜnika - projekt chodnika ze spadkiem max. 5 % od budynku;
• zasypanie schodów zewnętrznych prowadzących do likwidowanej części piwnic;
• likwidacja podwyŜszenia przyległego do budynku od strony zachodniej (po zasypaniu
części piwnic);
• zagospodarowanie placu po likwidacji podwyŜszenia przyległego 2-ma miejscami
parkingowymi dla osób niepełnosprawnych;
• uporządkowanie terenu wokół budynku: wymiana posadzek zewnętrznych, wydzielenie
placu gospodarczego pod kontener na odpady, uzupełnienie zieleni;
• budowa nowych schodów zewnętrznych prowadzących do pozostawionej od strony
południowo-zachodniej części piwnic, mieszczącej projektowane pomieszczenie
wentylatorni i wodomierza;
• przebudowa murków przy wyjściu z budynku w elewacji północnej do wysokości 110 cm licząc od poziomu wykończonego chodnika;
• zburzenie daszków na elewacji wschodniej oraz nad wejściami w elewacji północnej;
• zamurowania skrajnych witryn na parterze w elewacji wschodniej,
• zamurowania otworów okiennych nad witrynami na parterze w elewacji wschodniej,
• likwidacja murków oraz zamurowanie wejścia w elewacji południowej;
• przebicia pod nowoprojektowane okna i witryny w elewacjach północnej oraz zachodniej;
• odtworzenie zamurowanego pasa witryn na parterze w elewacji południowej;
• wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę alu z zachowaniem
pierwotnych wielkości i podziałów;
• przebicie w elewacji zachodniej w bryle frontowej otworu drzwiowego do projektowanej
rozdzielni elektrycznej;
• wymiana zamortyzowanego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nad
wszystkimi bryłami na pokrycie papy termozgrzewalnej,
• docieplenie ścian zewnętrznych 12 cm warstwą styropianu oraz stropodachów 20 cm
warstwą wełny mineralnej;
• tynkowanie i malowanie elewacji;
• wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej.
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Wewnątrz obiektu zakłada się następujące roboty budowlane:
• podział sali kinowej na dwie uŜytkowe kondygnacje;
• zburzenie dwóch wewnętrznych klatek schodowych oraz budowa nowej wydzielonej
murowanymi przegrodami p-poŜ klatki schodowej dostosowanej do aktualnych przepisów
techniczno-budowlanych;
• budowa w duszy klatki schodowej dźwigu osobowego komunikującego parter z I piętrem;
• budowa klapy dymowej oddymiającej klatkę schodową;
• wyburzenia istniejących i budowa nowych ścianek w celu stworzenia nowego układu
pomieszczeń zgodnych z wytycznymi projektowymi programu funkcjonalno-uŜytkowego;
• zamurowania oraz przebicia w ścianach wewnętrznych pod nowoprojektowane otwory
drzwiowe;
• skucie tynków wewnętrznych;
• wymiana wszystkich warstw posadzek wewnętrznych;
• zasypanie kanałów c.o. i większej części piwnic oraz przeznaczenie zachowanej części
na pomieszczenie wentylatorni i wodomierza (dostępne z nowoprojektownych schodów
zewnętrznych).

7.

DANE TECHNICZNO- MATERIAŁOWE

7.1. Pokrycie dachowe
Na modernizowanych dachach projektuje się nowe pokrycia dachowe: 1xpapa podkładowa,
bitumiczna elastomerowa, termozgrzewalna na osnowie z włókna syntetycznego i 1xpapa
bitumiczna, zewnętrzna, termozgrzewalna, z posypką w kolorze grafitowym, na osnowie z włókna
syntetycznego.
7.2. Ściany zewnętrzne - zamurowania
Zamurowania w ścianach zewnętrznych wykonać z gazobetonu na zaprawie cementowowapiennej.
7.3. Ściany wewnętrzne
Projektowane ściany wewnętrzne konstrukcyjne gr. 24cm wykonać z cegły silikatowej na
zaprawie cementowo-wapiennej, ściany wewnętrzne działowe gr. 12cm wykonać z gazobetonu
na zaprawie cementowo-wapiennej.
7.4. Stropy
Projektowany strop zaprojektowano jako wylewany na belkach stalowych (wg rysunków branŜy
konstrukcyjnej).
7.5. Schody
Schody wewnętrzne w projektowanej wydzielonej klatce schodowej zaprojektowano jako
trójbiegowe wylewane Ŝelbetowe (wg projektu branŜy konstrukcyjnej). Przyjęto następujące
wartości dla biegu schodów: s stopnia = 28 cm, h stopnia = 16 cm (2h+s=60÷65 cm,
2x16+28=60cm). Schody licować gresem antypoślizgowym, w V klasie ścieralności.
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7.6. NadproŜa
NadproŜa stalowe oraz typu L (wg projektu branŜy konstrukcyjnej).
7.7. Wentylacja
Budynek wentylowany mechanicznie za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej usytuowanej w
pomieszczeniu wentylatorni na I piętrze (wg oprac. branŜy sanitarnej).
7.8. Odwodnienie połaci dachowych
Odwodnienie połaci dachowych za pomocą zewnętrznych rynien ø 15 i rur spustowych ø 12 z
blachy tytanowo-cynkowej kolor RAL 7030.
7.9. Ślusarka
Witryny nietypowe alu szklone szkłem zespolonym podwójnym bezbarwnym w kolorze RAL 7012
(wg zestawienia ślusarki branŜy architektonicznej).
7.10. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, okleinowana, z odbojem ze stali kwasoodpornej.
OścieŜnice proste regulowane. Skrzydła drzwiowe z wypełnieniem płytą wiórowo-otworowa.
Drzwi pomiędzy przedsionkiem toalet a korytarzem zaprojektowane jako drzwi z bulajem
szklonym szyba mleczną (wg zestawienia stolarki drzwiowej branŜy architektonicznej).
7.11. Izolacje przeciwwilgociowe
• Projektowana przepona pozioma ścian piwnicy
• Projektowana izolacja pionowa
• Projektowana izolacja posadzek – 2 x papa termozgrzewalna
• Projektowana izolacja stropodachu - folia PCV paroizolacyjna
7.12. Izolacje termiczne
• Dachy
- W.1.: obustronnie aluminiowana płyta z PU gr. 10 cm (współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,024 W/mK);
- W.2.: płyty z wełny mineralnej,
- W.3.-W.5.: wełna mineralna gr. 20cm;
- W.10.: płyty z wełny mineralnej;
• Ściany zewnętrzne nadziemia budynku – styropian gr. 12 cm;
• Ściany piwnic – styrodur gr. 8 cm,
• Posadzki na gruncie – płyty z pianki PU gr. 4 cm (współczynnik przewodzenia ciepła
λ=0,023 W/mK)
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7.13. Izolacja akustyczna
Piony kanalizacyjne i szachty instalacyjne – wełna mineralna gr. 5cm o izolacyjności akustycznej
Rw=42 Db.
8.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

8.1. Kolorystyka
Przyjęto następującą paletę barw dla powierzchni tynkowanych:
• kolor biały mleczny: L 96, C2, H109
• kolor jasny szary: L 85, C3, H110
• kolor Ŝółty: RAL 1018
Dla cokołu i murków przyjęto jako warstwę licową elewacyjną płytką klinkierową w kolorze
grafitowym.
8.2. Wyprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej następujące farby gruntujące i masy tynkarskie:
• farba podkładowa gruntująca
• dyspersyjny podkład tynkarski,
• krzemianowy tynk dekoracyjny o strukturze baranka i ziarnie wiodącym 2mm barwiony w
masie,
8.3. Obróbki blacharskie
NaleŜy wykonać obróbki blacharskie attyk i gzymsów z blachy tytanowo-cynkowej kolor RAL
7030.
8.4. Parapety zewnętrzne
Wszystkie parapety zewnętrzne wykonać z blachy tytanowo-cynkowej kolor RAL 7030. Parapety
uszczelnić silikonową masą uszczelniającą w kolorze szarym.
8.5. Schody zewnętrzne na poziom piwnic
Projektuje się schody zewnętrzne przy wejściu do pomieszczenia wentylatorni i wodomierza na
poziomie piwnicy. Projektuje się je jako schody betowe na gruncie wylewane dwubiegowe proste
(wg projektu branŜy konstrukcyjnej). Przyjęto następujące wartości dla obu biegów schodów:
s stopnia = 25 cm, h stopnia = 20 cm (2h+s=60÷65 cm, 2x20+25=65 cm). Schody licować
gresem antypoślizgowym, mrozoodpornym, w IV-V klasie ścieralności.
Schody oraz murek schodów zewnętrznych licować płytką klinkierową na klej.
8.6. Wycieraczki zewnętrzne
Przed wejściami do budynku zaprojektowano wycieraczki w postaci kraty stalowej ocynkowanej o
wymiarach 50x100cm.
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9.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

9.1. Wykończenie ścian i ościeŜy
W pomieszczeniach zastosować tynk gipsowy gr. 1,5 cm. W pomieszczeniach t.j. toalety, pom.
socjalne - pow. zmywalna (glazura) do wysokości min. 2 m. OścieŜa okienne i drzwiowe
wykończyć płytą GK x 1.
9.2. Obudowa szachów instalacyjnych
Projektuje się lekką obudową szachów instalacyjnych, 2 x płyta GK na stelaŜu alu, wygłuszone
wełną mineralna gr. 5cm o izolacyjności akustycznej Rw=42 Db.
9.3. Sufity
Zastosować sufity podwieszane akustyczne.
9.4. Wykończenie podłóg
W zaleŜności od przeznaczenia pomieszczeń przyjęto następujące wykończenia posadzkowe:
• w pomieszczeniu 0/5 – wykładzina PCV homogeniczna;
• w pomieszczeniu 0/14 - wykładzina PCV homogeniczna;
• w pomieszczeniu 0/7 - wykładzina PCV homogeniczna;
• w pomieszczeniu 1/6 – wykładzina PCV homogeniczna;
• w pomieszczeniu 1/9 – wykładzina PCV homogeniczna;
• w pomieszczeniu 1/10 – wykładzina PCV homogeniczna;
• w pomieszczeniu socjalnym 1/14 – gres antypoślizgowy na klej, V klasa ścieralności;
• w pomieszczeniach biurowych 1/15 - 1/19 – wykładzina PCV homogeniczna;
• w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, na komunikacji – gres antypoślizgowy na
klej, V klasa ścieralności;
• w pomieszczeniach technicznych i magazynowych - gres antypoślizgowy na klej, IV-V
klasa ścieralności;
• w piwnicy – gres antypoślizgowy na klej, IV klasa ścieralności.
9.5. Balustrady i pochwyty
Balustrada klatki schodowej (na spoczniku I piętra) wykonać z elementów metalowych w kolorze
RAL 7030 (wg rys. detalu balustrady). Pochwyt balustrady wykonać z drewna miękkiego, np.
sosnowego i pokryć powłoką ognioochronną do stopnia trudnozapalności. Wierzch poręczy na
wysokości h=110 cm licząc od poziomu posadzki spocznika schodowego.
9.6. Oświetlenie
Zastosować się do projektu branŜy elektrycznej.
9.7. Wycieraczki wewnętrzne
Przed wyjściami z budynku zaprojektowano wycieraczki systemowe 50x75cm, licowane z
poziomem posadzki, w postaci ramy alu z wycieraczką z rypsu w kolorze czarnym.
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9.8. WyposaŜenie pomieszczeń
Pomieszczenie nr 0/5 na parterze wyposaŜyć w lustra na dłuŜszej ścianie, o wysokości
pomieszczenia. Punkty LAN we foyer na parterze wyposaŜyć w stoliki (5 sztuk), fotele (5 sztuk),
laptopy (5 sztuk). Szatnie wyposaŜyć w niskie drewniane ławki wzdłuŜ ciągu szafek oraz szafki
ubraniowe metalowe na nóŜkach, o wym. 300x490x1800 mm, w ilości: szatnia nr 0/9: 14 szafek,
szatnia nr 0/18: 14 szafek. Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych nr 0/11 wyposaŜyć w 2
szafki ubraniowe metalowe na nóŜkach, o wym. 300x490x1800 mm. Pomieszczenie socjalne nr
1/14 wyposaŜyć w ciąg szafek podblatowych, blat kuchenny o dług. 2 m, zlewozmywak metalowy
ze stali nierdzewnej 1-komorowy nablatowy oraz lodówkę.
10.
INSTALACJE PROJEKTOWANE
Projekt przewiduje budowę następujących instalacji:
•
•
•
•
•
•
•
•

wodno-kanalizacyjną (nowa, z wymianą punktu pomiarowego)
c.o. – zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej
gazową
wentylacji mechanicznej
chłodniczą (w serwerowni)
elektryczną
odgromową
niskoprądowa

11.
EMISJA HAŁASU
Obiekt nie wprowadza emisji hałasu i wibracji.
12.
ODPADY STAŁE
Na terenie działki, bezpośrednio przy istniejącej drodze wewnętrznej, projektuje się utwardzony
plac gospodarczy pod kontener na odpady stałe. Nie przewiduje się odpadów organicznych.
Wywóz odpadów stałych będzie odbywał się standardowo. Obiekt nie wymaga wydzielenia
specjalnego miejsca na odpady niebezpieczne (nie są wytwarzane).
13.

INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA
UśYTKOWNIKÓW
PRZEBUDOWYWANEGO
OBIEKTU
BUDOWLANEGO I JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODRĘBNYMI
Projekt przebudowy i zmiany sposobu uŜytkowania byłego kina „Wyzwolenie” w Prudniku został
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia bezpieczeństwo konstrukcji,
bezpieczeństwo poŜarowe, bezpieczeństwo uŜytkowania, zapewnia uŜytkownikom dobre warunki
higieniczne i zdrowotne, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność energii poprzez
odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. Modernizowany i przebudowywany budynek nie
wpłynie negatywnie na środowisko.
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14.
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Modernizowany i przebudowywany budynek we wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach
parteru oraz I piętra został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na kaŜdej kondygnacji
nadziemia zaprojektowano WC dla osób niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe do budynku zaprojektowano jako bezprogowe o szerokości 90 cm w świetle
przejścia. Do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych zaprojektowano drzwi bezprogowe o
szerokości 90 cm w świetle przejścia.
15.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UśYTKOWANIA
BUDYNKU UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,
ZALICZONEGO DO KATEGORII ZAGROśENIA LUDZI ZL III

Wykonywany projekt zawiera przebudowę istniejącego budynku, z całkowitą zmianą funkcji i
przeznaczenia budynku, zgodnie z przedstawionymi warunkami przez inwestora. Budynek
wymaga dostosowania do przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej, jakie ma spełniać budynek
uŜyteczności publicznej, przeznaczony na działalność gospodarczą pt. „Inkubator
Przedsiębiorczości”.
I. Charakterystyka poŜarowa budynku
1. Kwalifikacja poŜarowa – obciąŜenie ogniowe:
Uwzględniając przeznaczenie funkcjonalne poszczególnych przestrzeni w budynku, występujące
strefy poŜarowe zakwalifikowano do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III oraz PM .
Poszczególne części budynku zaliczono do następującej kategorii zagroŜenia ludzi:
a) Parter – do kategorii ZL III;
b) I piętro – do kategorii ZL III .
Ponadto w budynku znajdują się pomieszczeń technicznych (PM ):
a) Parter – rozdzielnia prądu elektrycznego, serwerownia, pomieszczenia o obciąŜeniu
ogniowym do 500 MJ/m2.;
b) I piętro – wentylatornia, pomieszczenie o obciąŜeniu ogniowym do 500 MJ/m2.
c) Piwnica – wymiennikownia, pomieszczenie o obciąŜeniu ogniowym do 500 MJ/m2.
W budynku wyodrębnia się trzy zasadnicze strefy poŜarowe, a mianowicie:
I – szą strefę poŜarową stanowi kondygnacja parteru z dodatkowo wydzielonymi
pomieszczeniami technicznymi – rozdzielni prądu, serwerowni;
II – gą strefę poŜarową stanowi kondygnacja I – waszego piętra z dodatkowo wydzielonym
pomieszczeniem technicznym – wentylatorni;
III – cią strefę poŜarową stanowi wydzielona poŜarowo klatka schodowa.
Powierzchnie poszczególnych przestrzeni, wchodzących w skład zasadniczych stref poŜarowych,
mieszczą się w granicy dopuszczalnej wymaganej powierzchni strefy poŜarowej patrz pkt.1.
2. Budynek zakwalifikowano do grupy budynków niskich N /10,37m/.
3. Klasa odporności poŜarowej budynku:
- dla kondygnacji nadziemnych – C,
- dla strefy poŜarowej ZL III – wymagana C,
- dla strefy poŜarowej PM – przyjmuje się klasę C, tak jak dla budynku,
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4. Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku:
a) główna konstrukcja nośna – R 60,
b) konstrukcja dachu – R 15,
c) stropy – R E I 60,
d) ściany zewnętrzne – E I 30,
e) ściany wewnętrzne – E I 15,
f) przekrycie dachu – E 15,
g) biegi i spoczniki schodów – R 60.
5. Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów konstrukcyjnych:
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane będą z materiałów
nierozprzestrzeniających ognia. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naleŜy wykonywać z
materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
6. Budynek posiada dwa wyjść ewakuacyjne:
 Od strony zachodniej – główne wyjście ewakuacyjne prowadzi z foyer/hall/
drzwiami o szerokości 180 cm, w tym kierunku przebiega główny strumień
ewakuowanych osób z budynku, warunki prowadzenia drogi ewakuacyjne
przez hall są zachowane,
 Od strony południowej – z sali z symulatorem do gry w golfa jest
bezpośrednie wyjście z pomieszczenia na zewnątrz budynku, drzwiami o
szerokości 120 cm.
Dopuszczalne długości przejść w pomieszczeniach są zachowane(40 m w budynkach
zaliczonych do ZL), maksymalna długość przejścia w sali tańca towarzyskiego i aerobiku wynosi
16,5 m.
Pionowy ciąg komunikacji ogólnej – klatka schodowa wydzielona poŜarowo, zamknięta na
parterze i I – wszym piętrze drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposaŜona w
urządzenie zapobiegające zadymieniu/klapa dymowa/ uruchamiana automatycznie z centrali
sygnalizacji poŜarowej. Klatka schodowa wentylowana grawitacyjnie. W wydzielonej strefie
poŜarowej klatki schodowej, wbudowana jest winda towarowo – osobowa, która powinna
posiadać podwójne zasilanie elektryczne. Przy zaniku zasilania podstawowego musi istnieć
moŜliwość ściągnięcia windy do poziomu zerowego i otworzenia drzwi. Szerokość i wysokość
poziomych dróg komunikacji ogólnej/korytarze/ jest zachowana i wynosi 185/310 cm/minimalna
1,4/2,2 m/. Ponadto szerokość biegów i spoczników klatki schodowej jest zachowana i wynosi
1,65 m/1,65 m. Długość dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń na I – wszym piętrze i parterze do
wydzielonych stref poŜarowych, poziomymi drogami komunikacji ogólnej jest zachowana i
wynosi 20 m.
7. Wystrój i wyposaŜenie wnętrz:
Do wykończenia wnętrz budynku – pomieszczeń nie będą stosowane materiały łatwo zapalne,
których produkty rozkładu są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. RównieŜ na drogach
komunikacji ogólnej słuŜących celom ewakuacji nie będą stosowane materiały łatwo zapalne.
8. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru:
Niezbędną ilość wody do zewnętrznego gaszenia poŜaru – 20 dm3/s, powinna zapewnić miejska
sieć wodociągowa, z dwóch hydrantów nadziemnych /podziemnych DN 80 – 10 dm3/s, przy
ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.
Hydranty od chronionego obiektu znajdują się w odległości 33 m i 43 m od strony Placu Wolności
oraz w odległości 70 m od strony ulicy Piastowskiej.
9. Drogi poŜarowe:
Przebudowywany budynek znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu, otoczonym budynkami
mieszkalnymi z czterech stron. Dojazd na dziedziniec do budynku odbywa się dwoma
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przejazdami od strony północnej – z ulicy Piastowskiej i od strony wschodniej – z Placu Wolności.
Szerokość przejazdów wynosi 4 m, natomiast wysokość 3,6 m. Wewnętrzne drogi i place
utwardzone z trzech stron budynku, zakończone placami manewrowymi od strony zachodniej i
wschodniej.
II. Wymagane instalacje i urządzenia zabezpieczające budynek
1. Instalacja odgromowa, patrz pkt. 13,14,15, wskaźnik zagroŜenia piorunowego W = 1,33 – 4,
zagroŜenie średnie, ochrona wymagana.
2. Instalacja oświetlenia awaryjnego/bezpieczeństwa i ewakuacyjnego/, patrz pkt. 22,25,
3.

Instalacja wodociągowa
półsztywnym, patrz pkt. 5,

wewnętrzna

przeciwpoŜarowa,

hydranty

25

z

węŜem

4. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu elektrycznego, patrz pkt.1,
5. Urządzenie słuŜące do usuwania dymu, w wydzielonej klatce schodowej/klapa dymowa/, oraz
sterowanie z centralki sygnalizacji poŜarowej, patrz pkt. 12,
6. Podręczny sprzęt gaśniczy, patrz pkt.2.
III. Podstawy prawne
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690; z 2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004 r. nr 109, poz. 1156/.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.
U. z 2003 r., nr 121, poz. 1138/.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych /Dz. U. z 2003 r., nr
121, poz. 1139/
4. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Obliczanie gęstości obciąŜenia
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poŜaru.
5. PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne
z węŜem półsztywnym.
6. PN-72/B-02865 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpoŜarowa.
7. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. PrzeciwpoŜarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa.
8. PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. PrzeciwpoŜarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na wodę do celów przeciwpoŜarowych
do zewnętrznego gaszenia poŜaru.
9. M. Skaźnik, Metody ograniczania zagroŜeń powodowanych przez dym i gazy poŜarowe,
Mercom Gdańsk, Eko-PoŜ Katowice 1999.
10. M. Skaźnik, Projektowanie systemów usuwania ciepła i dymu oraz ochrona przed
zadymieniem, Mercom Gdańsk, Eko-PoŜ Katowice 2001.
11. PN-IEC 61024-4-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne.
12. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
13. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie.
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14. PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbiór,
uŜytkowanie i konserwacja instalacji.
15. mgr inŜ. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji
poŜarowej. CNBOP – Warszawa 1994.
16. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŜarowa.
17. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
18. PN-EN 1838:2002 ( U ) Oświetlenie awaryjne.
19. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpoŜarowe.
20. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach poŜarowych.
21. PN-EN 60598-2-22:2002 ( U ) Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe.
Dział 22: Oprawy oświetlenia awaryjnego.
22. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk.
23. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
24. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa.
25. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
26. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
27. Bezpieczeństwo PoŜarowe Budynków – wymagania szczegółowe, MERCOR.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

UWAGI KOŃCOWE
Do budowy naleŜy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Wykonanie prac budowlanych powierzyć wyspecjalizowanej firmie budowlanej.
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Przestrzegać przepisów BHP.
Nadzór nad pracami powierzyć osobie uprawnionej.
Kierownik zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jest zobligowany przygotować
plan BIOZ.
Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały
dobrane jako przykładowe i dostosowane do projektu. NaleŜy stosować materiały
wymienione lub równowaŜne zamienniki o parametrach nie gorszych niŜ
zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta i zamawiającego.
Wydruk arkuszy rysunkowych nie oddaje wiernie zaproponowanej kolorystyki. NaleŜy
stosować się ściśle do wytycznych systemowych podanych w projekcie.

opracowała:
dr inŜ. arch. Monika Czaja
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