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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

I. Opis techniczny 
 

II. Załączniki formalne 
  

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

 Oświadczenie projektanta o poprawności wykonania projektu; 

 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta (uprawnienia); 

 Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa; 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

 Oświadczenie projektanta o poprawności wykonania projektu; 

 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta (uprawnienia); 

 Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

 

III.  Część rysunkowa 
 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

A-1 Rzut przyziemia / Rzut dachu   1:50 
A-2 Przekrój A-A / Szczegół daszka   1:50 / 1:20 
A-3 Elewacje   1:100 
A-4 Szczegół przejścia rury wydechowej przez ścianę   1:5 

 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

K-1 Rzut fundamentów / Przekrój ławy   1:50 / 1:25 
K-2 Rzut stropu / Wieńce   1:50 / 1:25 

 
 



 3 
 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

1.  Dane ogólne 

 

1.1 Przeznaczenie obiektu 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje parterowy, niepodpiwniczony budynek, w którym 
znajduje się jedno pomieszczenie przeznaczone na przewoźny agregat 
prądotwórczy. 
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 433/8 w obrębie Grążawy, gm. Bartniczka. 
Nie przewiduje się magazynowania paliwa. Zbiornik agregatu będzie miał 
pojemność około 250 l i paliwo będzie uzupełniane bezpośrednio do niego. 
 

1.2 Wejście do obiektu 
 
Wejście do budynku zaprojektowano w elewacji północnej i prowadzi ono 
bezpośrednio do pomieszczenia agregatu prądotwórczego. W elewacji zachodniej 
zlokalizowano wrota stalowe umożliwiające montaż agregatu, a także 
wyciągnięcie go na zewnątrz budynku w celu przeglądu i konserwacji. 
 

1.3 Poziomy wysokościowe  
 

Poziom posadzki parteru :     0,00 = 125,80 m n.p.m.  

Poziom attyki :   +4.50 m (w stosunku do   0.00 budynku) 

Poziom stóp fundamentowych :  –1,14 m (w stosunku do   0,00 budynku) 
 

1.4 Dane liczbowe 
 
Powierzchnia zabudowy:   32,62 m2 

Powierzchnia wewnętrzna:  25,20 m2 
Powierzchnia użytkowa:  25,20 m2 
Kubatura brutto:                      140,00 m3 

 

2.  Forma architektoniczna obiektu budowlanego 

 
Rzut obiektu na planie prostokąta, z dachem płaskim wielospadowym o kącie 
nachylenia 1,5%. 
Wejście do budynku zaprojektowano w elewacji północnej.  
Nad wejściem – zadaszenie. 

 

3.  Dane konstrukcyjno-materiałowe 

 
3.1 Dane ogólne 

 
Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany fundamentowe 
oraz ściany zewnętrzne ponad terenem - z bloczków betonowych z betonu B15; 
stropodach żelbetowy, prefabrykowany typu Filigran (np. firmy BAUMAT). 
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3.2 Fundamentowanie  
 
Posadowienie budynku na ławach fundamentowych, betonowych z betonu B20 

o wymiarach 50cm × 30cm, zbrojone 4 × 12 (stal St0s), strzemiona  6  (stal 
St0s) co 20 cm. Fundamenty posadowić na warstwie 10 cm betonu B 7,5. Poziom 
posadowienia ław: -1,14 m 
Ławy fundamentowe izolować poziomo 2 papą asfalt. na lepiku, na gorąco. 
W pomieszczeniu agregatu wykonać blok fundamentowy zgodnie z rys. nr K-2. 
 
W fundamencie zabetonować taśmę FeZn 20 × 4mm dla elektrycznych połączeń 
wyrównawczych. Taśmę wyprowadzić na ścianę do wys. 1.5m. 
Projektuje się wykorzystanie zbrojenia ław fundamentowych jako uziomu 
otokowego. W związku z tym przewód uziemiający należy przyspawać 
przynajmniej do dwóch dolnych wzdłużnych prętów zbrojenia ławy fundamentowej. 
 
Instalacja ta powinna spełniać następujące wymagania: 
 

 fundament budynku posiada zbrojenie z prętów stalowych o średnicy nie 
mniejszej niż: 10 mm w części podziemnej fundamentu,  
12 mm w części nadziemnej fundamentu, 

 połączenia prętów zbrojenia z przewodami uziemiającymi należy wykonać 
poprzez spawanie, przy czym długość szwów spoiny powinna być równa co 
najmniej podwójnej szerokości taśmy lub 6-cio krotnej średnicy przewodu 
okrągłego. 

 
Do uziomu fundamentowego należy przyłączyć (za pomocą płaskownika Fe/Zn 
20×4mm) zaciski ochronne w rozdzielni głównej. 
 
Przed zabetonowaniem ław fundamentowych należy sprawdzić zgodność 
wykonania uziomu z projektem, a po upływie 100 dni od zasypania fundamentów 
lecz przed oddaniem budynku do użytkowania należy sprawdzić pomiarem 
i wpisać do protokołu wartości rezystancji uziemienia.  

 
W przypadku, gdy zmierzona wartość wypadkowej rezystancji uziemienia 
fundamentu i innych połączonych z nim uziomów nie spełnia warunku R < 30 ohm, 
należy wykonać dodatkowe uziomy sztuczne.  
Uziemienie Głównej szyny wyrównawczej wykonać jako spawane do dwóch 
wzdłużnych prętów o średnicy 10mm i dodatkowo miejsce spawu zabezpieczyć 
farbą antykorozyjną 

 
3.3 Ściany fundamentowe 

 
Ściany murowane z bloczków betonowych 14 × 24 × 38 z betonu B-15 zaprawie 
cem.-wap. 5 MPa. Ściany fundamentowe należy izolować pionowo 
2 × Dysperbitem do wys. 50cm ponad teren projektowany a następnie ocieplić 
płytą Glascofoam gr. 5cm zgodnie z rysunkami przekrojów pionowych. 

 
3.4 Ściany zewnętrzne 

 
Ściany zewnętrzne gr. 24cm wymurować z bloczków betonowych B-15 
o  wymiarach 14 × 24 × 38cm na zaprawie cem.wap. 5 MPa. 
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3.5 Nadproża 
 

Nadproża prefabrykowane typu „L” o długości = szerokość otworu + min.30cm. 
 

3.6 Wieńce 
 

Wieńce żelbetowe, beton B20 stal St0S, A-III - technologia zgodna z wytycznymi 
dostawcy stropów. 
 

3.7 Stropodach 
 

Żelbetowy, prefabrykowany typu „Filigran” gr. 20cm, beton B-20 wykonany 
wg projektu wykonawczego producenta stropu (np. BAUMAT). 
 

3.8 Izolacje termiczne 
 

 

Dach  -1 × 10cm Styropapa 
 

 

Ściany zewnętrzne  - styropian FS 15 gr. 5cm 
 

 

   
Ściana fundamentowa - GLASCOFOAM gr.5cm 

(lub inny styropian 
estrudowany) klejony na 
STYRBIT 200 
 

 

 

3.9 Izolacje akustyczne 
 

Wrota zewnętrzne przeznaczone do wyjęcia agregatu wykonać z profili stalowych 
i zamontować kratki ochronno-akustyczne SWG 2 × 600/2150. 
Kratkę o wymiarach 700/1550 zamontować także na przeciwległej ścianie, 
w rejonie wylotu powietrza z agregatu. 

 

3.10 Izolacje przeciwwilgociowe 
 

- Izolacja pozioma posadzki na gruncie – 2× folia PE 
- Izolacja połaci dachu – paroizolacja (folia PE);  papa termozgrzewalna Syntan 

SBS 5,2 (ICOPAL) układana bezpośrednio na Styropapie. 
- Izolacja pionowa ścian fundamentowych – 2 × Dysperbit + tynk cem.+ 1 × 

Dysperbi 
- Izolacja pozioma ław fundamentowych – 2 × papa  

 
3.11 Stolarka 
 

Drzwi zewnętrzne   
Drzwi do wprowadzenia agregatu - stalowe, w kolorze szarym RAL 7047, 
o szerokości  210cm. Drzwi wejściowe - stalowe, w kolorze szarym RAL 7047, 
o szerokości  90cm zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia A-1. 
Proponuje zastosować się drzwi firmy „PROTERM” Toruń tel. (0-56) 648-43-95. 
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3.12 Elementy wykończenia i wyposażenia wewnętrznego 
 

 Posadzki – warstwy wykończeniowe: 
W pomieszczeniu ułożyć płytki gresowe o wysokiej klasie ścieralności.  
Podkłady betonowe pod posadzki należy wykonać ze spadkiem w kierunku 
wpustu podłogowego. 
Zastosować wpust podłogowy, ze stali nierdzewnej przenoszący obciążenie 5 kN. 
Po posadzce okresowo przemieszczany będzie agregat w celu dokonania 
przeglądu i konserwacji. Wynika stąd potrzeba starannego wykonania posadzki, a 
w szczególności prawidłowego ułożenia dobrej klasy płytek gresowych 
przemysłowych o wytrzymałości poprzecznej min. 30 N/mm2. 
Przy odbiorze będą przeprowadzone próby obciążeniowe. Jeśli wykonawca 
obawia się takich prób może wykonać posadzkę z betonu zbrojonego włóknami 
stalowymi np. wg technologii BAUTECH tel. (0-22) 716-77-91 w takim przypadku 
należy wykonać powierzchniowe utwardzenie i uszczelnienie posadzki przy użyciu 
mineralnego utwardzacza np. MULTITOP w kolorze MT202 – oliwkowa zieleń, a 
później akrylowego impregnatu do powierzchni betonowych BAUSEAL. Roboty 
wykonać w takim wypadku wg instrukcji dostawcy łącznie z wykonaniem dylatacji i 
ich wypełnieniem. Posadzki takie wykonuje firma ARKADIA Bydgoszcz tel. (0-52) 
374-71-50. 
Wykończenie powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów: 
Na ścianach wykonać cokół z płytek gresowych na wysokość jednej płytki, lecz nie 
niższy niż 20cm. Nad nim do wysokości 2,0 m nad posadzką, ściany należy 
wykończyć okładziną z płytek ceramicznych na kleju w kolorze jasnoszarym. 
Powierzchnię ścian powyżej okładziny z płytek oraz sufit wykończyć tynkiem 
i pomalować farbą emulsyjną. 
 

3.13 Wykończenie zewnętrzne 
 

 Wykończenie ścian zewnętrznych 
Cokół do wysokości 50cm nad terenem urządzonym wokół budynku – tynk 
żywiczny, mozaikowy, wodoszczelny. Kolor ciemno-szary zbliżony do RAL 7045. 
Ściany powyżej cokołu - tynk mineralny, cienkowarstwowy (np. ATLAS KB).  
Kolor elewacji CaparolColor Kiesel 13. 
 
Pokrycie dachu: 
Styropapa + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS 5,2 
 

 Obróbki blacharskie:  
Stal ocynk. 

  
 Odwodnienie dachu 

Wpust attykowy Ø120 i rura spustowa Ø100 stalowa ocynk. 
 

Wejście na dach 
W celu umożliwienia dostępu na dach, na elewacji północnej zaprojektowana 
została drabina wyposażona w obręcze ochronne (od wys. 3,00 m nad terenem). 
Odległość drabiny od ściany 20 cm, szerokość 60cm rozstaw szczebli: co 30cm. 
Obręcze ochronne zamontować powyżej poziomu 3,00m nad terenem. 
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3.14 Daszek wejściem  
 
Konstrukcja stalowa, pokrycie-blacha trapezowa T8 na płatwiach stalowych 
(wg rys.)  
 

4. Instalacje wewnętrzne  

 

W budynku projektuje się następujące instalacje wewnętrzne: 

- elektryczną 
- wentylację grawitacyjną – wywietrzak dachowy Ø 200 z kratką wentylacyjną 

montowaną w stropie. 
 

UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące instalacji wewnętrznych znajdują się 
w opracowaniach branżowych. 

 

5. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 
5.1. Ogólna charakterystyka obiektu 
 
Obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej 
z stropodachem płaskim, żelbetowym. Wysokość obiektu 4,50m 
 
5.2. Klasyfikacja Budynku 
 
Obiekt klasyfikuje się jako budynek niski - N 
 
5.3. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 
Zgodnie z przeprowadzoną klasyfikacją pod względem zagrożenia wybuchem 
budynek agregatu nie jest zagrożony wybuchem. 
 
5.4. Podział obiektu na strefy pożarowe 
 
Budynek stanowi  jedną strefę pożarową o powierzchni wewnętrznej = 25,20 m2  
 
5.5. Klasy odporności pożarowej budynku 
 
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku: „E”  
 
 
 
5.6. Elementy wykończenia wnętrz: 

 
- Do wykończenia wnętrz w pomieszczeniach należy stosować materiały co 

najmniej trudnozapalne. 
- Ewentualne sufity w pomieszczeniach jw. należy wykonać z materiałów 

niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  
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- Wszystkie posadzki, co najmniej trudnozapalne. 
 

5.7. Warunki ewakuacji: 
 

- ewakuację z pomieszczeń na zewnątrz budynku zapewnia wyjście 
ewakuacyjne o szerokości 0,90m w świetle 

- max. długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 100m 
- długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 100m 

 
5.8. Instalacja elektryczna, ochrona odgromowa i przepięciowa  

 
Obiekt wyposażyć w p.poż wyłącznik prądu.  
Obiekt wyposażyć w instalację odgromową. 

  
5.9. Podręczny sprzęt gaśniczy  

 
Obiekt należy wyposażyć w gaśnicę proszkową z proszkiem kl. ABC . 
 
5.10. Uwagi końcowe 

 
W obiekcie należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami 

- wyjścia ewakuacyjne, 
- miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
- miejsca lokalizacji aparatów telefonicznych, umożliwiających alarmowanie 

Państwowej Straży Pożarnej, 
W obiekcie należy wywiesić: 

- instrukcje postępowania na wypadek pożaru, 
- wykaz numerów alarmowych. 

Dla obiektu należy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.   
 

6. Wpływ obiektu na środowisko 

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne 
i techniczne eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 
 

7. Warunki gruntowo-wodne 

Na terenie stacji wodociągowej zalegają grunty spoiste – piaski gliniaste i gliny 
piaszczyste. Woda gruntowa nie występuje do głębokości 14m. Grunt pod 
fundamentem należy zaliczyć do klasy II, mineralny rodzimy, grupa C 
– drobnoziarnisty.  


