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1. Podstawa opracowania, przeznaczenie i program użytkowy obiektu  
- Projekt budowlany 
- Na zlecenie inwestora projektuje się rozbudowę i przebudowę jadalni i 

sanitariatów w budynku nr 3 oraz budowę łącznika pomiędzy budynkami nr 3 
i nr 4 oraz budowę łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr 7 na działce 
w Moczarach. Pozostałe pomieszczenia budynku nr 3, nr 4 oraz nr 7 bez zmian.     

- Rozbudowa jadalni oraz budowa dwóch łączników projektowane są jako 
jednokondygnacyjne.  

- Komunikacja z istniejącej części budynku odbywa się poprzez łącznik 
bezpośrednio na zewnątrz.  

- Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki ukształtowaniu terenu 
przy wejściach oraz dostosowaniu szerokości drzwi i zaprojektowaniu WC dla 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich . 

- Opracowanie zawiera część architektoniczną projektu wykonawczego. 
 

      Wykaz pomieszczeń i powierzchni użytkowych – wg załącznika ark.nr  5.  

 Podstawowe dane techniczne  
 pow.zabudowy proj. rozbudowy jadalni i sanit. oraz dwóch łączników - 381,50m2  

 pow.netto proj. rozbudowy budynku nr 3  oraz dwóch łączników         - 319,50m2 

w tym:  

- pow. netto proj. rozbudowy budynku nr 3 (jadalnia i sanitariaty)                             
81,1m2   

- pow. netto proj. komunikacji - łącznik nr 1 m-dzy budynkami nr 3 i nr 4      
218,8m2   

- pow. netto proj. komunikacji – łącznik nr 2 m-dzy budynkami nr 3 i nr 7        
19,6m2   

 pow. netto proj.przebudowy (sanitariaty) – 13,5m2 

 

 kubatura projektowanej rozbudowy budynku nr 3  :                           545 m3 

 kubatura projektowanego łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr4   757 m3 

 kubatura projektowanego łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr7   102 m3 

  - liczba kondygnacji nadziemnych jadalni i dwóch łączników  -  1  
  - obiekt nie podpiwniczony  

- wysokość proj. łącznika nr1 od poz. terenu przed gł. wejściem do kalenicy – 4,80m 
- maks. wysokość projektowanej rozbudowy od poziomu terenu przed głównym 

wejściem, do szczytu dachu 4,97m 
 

2. Warunki posadowienia i układ konstrukcyjny obiektu  
 * Warunki budowy  
- budynek zalicza się do II Kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste 
- grunt nośny jednorodny – glina piaszczysta brązowa z domieszką rumoszu 

skalnego wg oceny geotechnicznej gruntu   
- poziom wody gruntowej – poniżej poziomu posadowienia fundamentów   
- głębokość przemarzania -1,20 m ppt  
- projektowany poziom posadzki parteru budynku nr 3 - 0,00 = 563,19m npm  
- działka pod inwestycję znajduje się na stosunkowo płaskim terenie  
 * układ konstrukcyjny mieszany, rozpiętość stropów od 2,80m do 4,70m  
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 3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane  
 
- Rozbudowę budynku nr 3 projektuje się w technologii tradycyjnej (mieszanej), 

ściany nadziemia murowane z bloczków z betonu komórkowego, ocieplenie 
wełną mineralną. Słupy i belki żelbetowe wylewane na budowie, stropy żelbetowe 
monolityczne wylewane na budowie, dach  dwuspadowy o więźbie drewnianej, 
pokryty blachą trapezową,  kąt nachylenia dachu 10° i 18°. 

- Budowę łącznika nr 1 pomiędzy budynkami nr 3 i nr 4 projektuje się w technologii 
szkieletowej drewnianej, ściany fundamentowe i ławy żelbetowe, dach 
jednospadowy o konstrukcji drewnianej i kącie nachylenia 18°. 

- Budowę łącznika nr 2 pomiędzy budynkami nr 3 i nr 7projektuje się w technologii 
szkieletowej drewnianej, słupy i stopy fundamentowe żelbetowe, dach 
jednospadowy o konstrukcji drewnianej i kącie nachylenia 23°. 

- Przy łączniku nr 1 oraz jadalni i sanitariach projektuje się szklaną oranżerię, 
stanowiącą hol wejściowy, na konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia dachu 5°. 

 
3.1. Zagospodarowanie 

Projektuje się nowe chodniki o szerokości 150cm oraz położenie nowej kostki 
na istniejących ciągach pieszych o szerokości ok 296cm oraz ok 390cm.  
Pod nawierzchnię chodników i dróg wykonać podłoże z kruszywa łamanego o 
grubości 20 cm oraz podbudowę żwirową gr.25 cm /jezdnia/, szczeliny pomiędzy 
kostką chodnikową wypełnić piaskiem. Nawierzchnia chodników z kostki brukowej w 
kolorze jasno szarym, odbojówka z kostki brukowej w kolorze szarym, droga 
pożarowa o nawierzchni z betonu asfaltowego. Pomiędzy chodnikiem a drogą 
pożarową należy wykonać krawężnik drogowy, przy pozostałych chodnikach obrzeża 
chodnikowe betonowe. Przy wejściu do łącznika od strony południowo-wschodniej 
przy budynku nr 3 należy wykonać chodnik o nachyleniu 5% oraz spocznik  i 4 
stopnie o wys. 15cm i stopnicy 35cm. Nachylony chodnik, spocznik oraz schodki 
należy zabezpieczyć palisadą betonową oraz barierką stalową malowaną proszkowo 
na kolor jasno szary. 
 
3.2. Fundamenty – budynek posadowiony na ławach i stopach żelbetowych, ściany 
fundamentowe żelbetowe wylewane na budowie, posadowienie na głębokości wg 
projektu konstrukcji 
 
3.3. Ściany fundamentowe  – izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
- na warstwie chudego betonu należy wykonać izolację poziomą  z papy asfaltowej 

2x na lepiku asfaltowym (lub termozgrzewalnej) połączona szczelnie z izolacją 
pionową ław i ścian fundamentowych;  

- izolacja pionowa  na ścianach fundamentowych do poziomu 30cm nad otaczający 
teren – 2x Abizol P+R  

- styrodur XPS grub.10cm do poziomu 1,2m poniżej terenu projektowanego na 
ścianach zewnętrznych budynku 

- izolację poziomą - papę asf.na lepiku asf. lub termozgrzewalną ułożyć na ławach  
- pod podłogą parteru na warstwie chudego betonu ułożyć papę termozgrzewalną    

i zabezpieczyć folią PCV 
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3.4. Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa nadziemia 
- poziomo ułożyć folię izolacyjną PCV na stropie 
- pod pokryciem dachu - na więźbie dachowej (krokwiach) napiąć membranę 

dachową paroprzepuszczalną; m-dzy murem a elementami drewnianymi 1x papa 
lub folia PCV 

 
3.5. Ściany zewnętrzne projektowane  
 

 Ściany zewnętrzne fundamentowe gr.35cm dwuwarstwowe U = 0,25W/m2K  
- żelbet monolityczny gr.25 cm  
- izolacja przeciwwilgociowa - 2x Abizol R+P 
- styrodur XPS 036 gr.10cm na kleju do styroduru  
- na cokole i części elewacji podpiwniczenia wystającej ponad teren należy 

wykonać  okładzinę elewacyjną kamienną  (na izolacji termicznej 
z hydropianu) 

 

 Ściany zewnętrzne (SZ1) murowane gr.45cm dwuwarstwowe U = 0,18W/m2K  
- tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 1,5cm 
- bloczek z betonu komórkowego gr.24 cm  
- wełna mineralna 038 gr.18cm na kleju (~1cm)/ SZ2-układana między 

drewnianym rusztem w dwóch warstwach) 
- tynk silikatowy cienko-powłokowy na siatce z włókna szklanego/ SZ2- 

okładzina drewniana NRO wg rysunków 
 

* Wykonać ocieplenie i elewacje budynku styropianem stosując masy klejowe 
  i elewacyjne w jednym systemie.   
 

 Ściany zewnętrzne szkieletowe gr.30cm U = 0,18W/m2K – warstwy wg rysunków 
 
3.6. Ściany nośne wewnętrzne  

- tynk cementowo-wapienny  
- bloczki z betonu komórkowego gr 24cm  
- tynk cementowo-wapienny  

 
3.7. Ściany działowe  
- ściany działowe na parterze z bloczków z betonu komórkowego gr.12cm oraz 

częściowo szkieletowe systemowe; obudowa kominów wentylacyjnych bloczkami 
z betonu komórkowego gr. 6cm   
* ściany gr.6 należy zbroić w poziomie i pionie co 2 warstwy prętem ø6mm lub 
bednarką 

 

3.8. Słupy i podciągi żelbetowe wylewane na budowie - wg cz.konstrukcyjnej  
 

3.9. Piony wentylacyjne  
- Projektuje się wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorem elektrycznym 

wyciągowym w łazienkach 
- Piony wentylacji grawitacyjnej należy wykonać z pustaków z betonu lekkiego o 

ściance gr.4cm z kanałami 12cmx17cm na zaprawie cementowej.  
- Obudowę kominów należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego gr 6cm, 

zbrojonych jak ścianki działowe.  
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- Kominy wentylacyjne ponad ostatnim stropem należy obmurować betonem 

komórkowym gr. 6cm i ocieplić styropianem gr 5cm, wykończyć tynkiem na 
siatce i nakryć czapką betonową, okutą blachą. 

- Wloty wentylacyjne na wys.15cm pod stropem zabezpieczyć kratką PCV. 
 
3.10. Stropy  
- podłoga na gruncie– chudy beton gr.10cm zbrojony siatką, ocieplony styrodurem 

gr. 12cm, z wylewką betonową gr.5cm, wykończenie płytki gresowe 
- nad częścią parteru- nad sanitariatami  płyta żelbetowa wylewana na mokro 
- należy wykonać wyłazy techniczny na nieużytkowy strych, zamknięty stalową 

klapą EI15 z ociepleniem 
- skosy dachu od spodu wykończyć podwójnie płytami gipsowo-kartonowymi 

GKFgr.1,25cm na ruszcie metalowym. 
 
3.11. Wieniec żelbetowy  
- na ścianach nośnych budynku szerokości 24m; ocieplenie wełną mineralną 

gr.18cm  
 

3.12. Nadproża - nad drzwiami typowe z belek L-19 oraz żelbetowe wg. cz. 
konstrukcyjnej.  

 
3.13. Dach - elementy wg proj. konstrukcji  
- nachylenie połaci dachowych 5°,10°, 18° i 23° 
- konstrukcja drewniana - krokwie rozstawione średnio  co 0,80m  
- krycie blachą trapezową powlekaną w kolorze brązowym, matową 
- obróbki blacharskie blachą płaską powlekaną w kolorze brązowym, matową 
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybo- i owadobójczymi 

oraz środkami p.poż dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Fobos 4M)     

- na projektowanych dachach zamontować śniegołapy   
- podbitka dachu aluminiowa w kolorze ciemno brązowym, z perforacjami dla 

zapewnienia wentylacji połaci dachowej 
 

3.14. Posadzki – wykonać wg rys. przekroju 
- projektuje się posadzkę w łączniku na wskazanych odcinakach o nachyleniu 5% 
- wykończenie w korytarzach oraz jadalni – płytki gresowe antypoślizgowe 
- w sanitariatach - terakota 

 
 3.15. Stolarka i ślusarka  
- drzwi wejściowe, zewnętrzne aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, 

Umax=1,5W/m2K,  
- drzwi z wiatrołapu do korytarza aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym  
- drzwi wewnętrzne płytowe typowe np.POLSKONE, 

- okna z PCV białe, minimum dwuszybowe, współczynnik przenikania ciepła dla 
całego okna Umax=1,1W/m2K, w oknach o ID O1 należy zamontować nawiewnik 
higrosterowany 

*Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń nie może być 

   mniejszy niż 20m3/h na osobę. 

 * W drzwiach sanitariatów  wbudowany nawietrzak dolny o pow.200cm2
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3.16. Wykończenie budynku  
- w korytarzu do wys.1,5m farby zmywalne 
- powyżej - tynk gładki, malowanie  
- w sanitariatach na ścianach do wysokości 2m płytki ceramiczne 
- w łączniku nr 1 i nr 2 zamontować stalową poręcz z rury ø51mm, gr. ścianki 

3,2mm malowaną proszkowo na kolor srebrny RAL9006, zabezpieczającą okna 
wg. rysunków 

- wykonując elewację ścian należy docieplić ramy okienne oraz drzwiowe, 
wysuwając na nie ocieplenie 

- na elewacjach wykonać tynk silikatowy w kolorze białym; część ścian 
zewnętrznych wykończyć okładziną drewnianą gr. 2cm w kolorze ciemnego 
brązu, ściany murowane w okolicy budynków nr 3 i nr4 na odcinku 4m 
wykończyć okładziną drewnianą gr 4cm, zabezpieczoną do NRO,  

- cokoły wykończyć płytką elewacyjną kamienną lub kamienno-podobną w kolorze 
szarym,  

- pokrycie dachu blachą trapezową  w kolorze ciemno brązowym, matowe 
- obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej, w tym samym kolorze co dach 
- rynny i rury spustowe PCV,  w kolorze ciemno brązowym   
- w płaszczyźnie połaci dachowej podbitka z elem. PCV z nawietrznikami.               

 
Wokół budynku wykonać opaskę szer.50cm lub chodnik z kostki betonowej        
     ze spadkiem 2% od budynku. 
 
4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego  
    Projektowane instalacje: 
- instalacja oświetleniowa w jadalni, sanitariatach, komunikacji i łącznikach  
- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w łącznikach 
- instalacja odgromowa   
- instalacja wody zimnej i ciepłej 
- instalacja co   
- instalacja kanalizacji sanitarnej  
- wentylacja grawitacyjna  łazienek wspomagana wentylatorkiem elektrycznym  

 
5. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej  
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. 

(DzU z 2015 poz 2117) w sprawie uzgadniania projektu  budowlanego pod względem  ochrony 
przeciwpożarowej  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 
690; z późniejszymi zmianami). – Rozp.1 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 
poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych 
i terenów. - Rozp.2 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr124 
poz.1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. - Rozp.3  

 
5.1. Powierzchnia obiektu, wysokość i liczba kondygnacji 
- projektowana rozbudowa budynku nr 3 i budowa dwóch łączników o powierzchni 

netto: 319,50m2, w tym komunikacja 218,8m2;  
- projektowana rozbudowa to część 1-kondygnacyjna, niepodpiwniczona. 
- maks. wysokość istniejących budynków nr 3 i 4 od poziomu terenu do kalenicy 

10,50m; budynek nr 7 wysokość do kalenicy 13,90m 
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- maks. wysokość projektowanej rozbudowy od poziomu terenu przed głównym 

wejściem, do szczytu dachu 4,97m 
- najmniejsza odległość proj. łącznika od istn. budynku kotłowni na działce 

inwestora wynosi 13m. 
  
5.2 Odległość od obiektów sąsiadujących; 
Budynki nr 3 i nr 7 stykają się ścianami ze sobą oraz są powiązane funkcjonalnie, 
budynki nr 3 i nr 4 są usytuowane na działce prostopadle względem siebie, zostaną 
ze sobą połączone funkcjonalnie projektowanym łącznikiem.   
 
5.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 
W budynku mogą być użyte materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń o 
temp. zapalenia 270-550°C. W budynku nie przewiduje się przechowywania lub 
stosowania  materiałów mogących powodować powstanie strefy zagrożenia 
wybuchem.  Materiały użyte na wykończenie podłóg, ścienne oraz sufity muszą 
posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie powszechnym. 
 
5.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 
Obciążenie ogniowe w żadnym z pomieszczeń budynku nie przekroczy 500MJ/m2.  
 
5.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach; 
Budynek zakwalifikowany jest do ZL II 
- budynek – dom dla osób starszych (§209.2)  Rozp.1); 
- projektowany łącznik 1-kondygnacja nadziemna; istniejące budynki nr 3 i 4 
dwukondygnacyjne, budynek nr 7 trzykondygnacyjny  
 
5.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 
W projektowanym obiekcie nie będą występowały pomieszczenia/strefy zagrożone   
wybuchem. 
 
5.7 Podział obiektu na strefy pożarowe; 
Projektowany łącznik (komunikacja) i sanitariat stanowią odrębną strefę pożarową, 
strefy pożarowe w istniejących budynkach jak dotychczas. 
  
5.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 
Klasę odporności pożarowej  budynku ustalono jako "C" 
- budynek niski N (§212.2, 4, 7) Rozp.1)   
Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych projektowanego łącznika wynosi co 
najmniej: (§216.1. Rozp.1)   

- główne ściany i słupy nośne - R60;   
- ściany oddzielenia pożarowego -REI120; 
- stropy  żelbetowe - REI 60;  
- konstrukcja dachu - R15; (w pasie 4m od budynku nr 3 i 4 odporność pożarowa 

dachu REI60) 
- ściana zewnętrzna EI 30;  
- przekrycie dachu RE15; (w pasie 8m od budynku nr 3 i 4 RE30) 
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- Konstrukcja nośna wykonana będzie częściowo z elementów żelbetowych i 

murowanych, łącznik w konstrukcji drewnianej, konstrukcja dachu drewniana, 
wszystkie elementy zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia 
FOBOSEM 4M, skosy dachu podbite płytami gipsowo–kartonowych gr.2x1,25cm. 
W zaznaczonych strefach 4m zastosować sufit podwieszany w systemie 
przeciwpożarowym np. z płytami PROMAXON typ A. 

       W zakresie wystroju wnętrz użyte będą wyłącznie: 

 materiały, których produkty   rozkładu   termicznego   nie   są  bardzo 
toksyczne i silnie dymiące, 

 wykładziny  podłogowe i  okładziny ścienne  oraz stałych elementów wystroju              
i wyposażenia wnętrz, co najmniej "trudno zapalne" i nie rozprzestrzeniające 
ognia, 

 sufity podwieszane i okładziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiące i 
nie odpadające pod wpływem ognia. 

5.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz 
przeszkodowe; 

       Ewakuacja z istniejących budynków odbywa się do łącznika, następnie drzwiami 
o szer. 180cm (skrzydła po 90cm) na zewnątrz budynku. W połowie długości łącznika 
projektuje się dodatkowe wyjścia w na dwie strony, każde szer.180cm. 
 
Długości przejść i dojść ewakuacyjnych spełniają wymagania przepisów. 
  - długość dojścia ewakuacyjnego dla ZLV - poniżej 10m (§256.3. Rozp.1)   
 Obiekt wyposażony zostanie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Awaryjne 
oświetlenie  ewakuacyjne będzie działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 
oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia min. 1 lx, a w miejscach lokalizacji 
punktów pierwszej pomocy oraz urządzeń przeciwpożarowych i przycisków 
alarmowych - min. 5 lx. 
 

5.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 
a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej; 

 
1) Dla obiektu zapewniony będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie 

umożliwiać odłączanie wszystkich  obwodów elektrycznych w budynku.   
Przeciwpożarowy wyłącznik umieszczony będzie w pobliżu głównego wejścia 
do budynku i odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej 
polskiej normy. 
 

2) Przepusty instalacyjne w przegrodach przeciwpożarowych zabezpieczone będą 
do klasy EI wymaganej dla danej przegrody. 

3) Obiekt będzie chroniony instalacją odgromową 

5.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, 
dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a 
w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji 
pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych; 
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Do ochrony obiektu – przewiduje się następujące instalacje i urządzenia 

służące ochronie przeciwpożarowej: 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – istniejący, 
- wewnętrzna instalacja hydrantowa  (§19.1.1) Rozp.2) 
- oświetlenie awaryjne - system oświetlenia spełniać będzie wymagania norm 

europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172, (§181.3.2)b) Rozp.1) 
- pomieszczenie jadalni i łącznika nr 2 należy objąć istniejącym SAP- wg 

odrębnego opracowania 

Urządzenia przeciwpożarowe wykonane będą wg odrębnych projektów branżowych 
uzgodnionych pod względem ppoż. 

5.12 Wyposażenie w gaśnice; 
      Zgodnie § 32 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719) obiekt będzie wyposażony w 
gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami 
norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Jedna jednostka masy środka 
gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie na każde 100 
m2 powierzchni strefy pożarowej budynku. Odległość z każdego miejsca, w którym 
może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie będzie przekraczać 30 m. 
 
 
5.13  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 
       Istniejące – hydranty na istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowane są na 
terenie zespołu budynków – Domu Pomocy Społecznej - spełnione wymogi 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r 
(Dz.U.Nr124 poz.1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych.  

5.14 Drogi pożarowe. 
Obiekty dostępne dla wozów straży pożarnej jak do tej pory, wokół całego zespołu 
budynków przebiega droga. Dla części działki zabudowanej łącznikiem projektuje się 
nowe odcinki drogi dojazdowej – pożarowej.   Drogi te zapewnią dojazd pożarowy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.2009r (Dz.U.Nr124 poz.1030 §12 ust.3 pkt1 ) w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
 
  

                                                                                                 
 

                                                                                                           Opracowała:     
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Br. architektoniczna część rysunkowa 
 
Spis rysunków 
 
ark.14 Rzut parteru z zagospodarowaniem skala 1:200 rys.01 
ark.15 Rzut łącznika nr 1 skala 1:100 rys.02 
ark.16 Rzut łącznika nr 2 skala 1:100 rys.03 
ark.17 Rzut dachu skala 1:100 rys.04 
ark.18 Przekrój A1 skala 1:50 rys.05 
ark.19 Przekrój A2 skala 1:50 rys.06 
ark.20 Przekrój A3 i A4 skala 1:50 rys.07 
ark.21 Przekrój A5 skala 1:50 rys.08 
ark.22 Przekrój A6 skala 1:50 rys.09 
ark.23 Przekrój A7 skala 1:50 rys.10 
ark.24 Przekrój A8 skala 1:50 rys.11 
ark.25 Przekrój A9 skala 1:50 rys.12 
ark.26 Elewacje: północno-zachodnia i 

północno-wschodnia 
skala 1:100 rys.13 

ark.27 Elewacja południowa skala 1:100 rys.14 
ark.28 Elewacja południowo- zachodnia skala 1:100 rys.15 
ark.29 Elewacja południowo- wschodnia skala 1:100 rys.16 
ark.30 D-01 Detal ocieplenia okna skala 1:10 rys.17 
ark.31-32 Zestawienie okien   
ark.33-35 Zestawienie drzwi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


