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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA. 

 

1.0. Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania. 

1.1.1 Zlecenie inwestora. 

1.1.2 Dane decyzji o warunkach zabudowy 7331/63/09 z 30.11.2009 roku. 

1.1.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów projektowych. 

1.1.4 Warunki przyłączenia mediów. 

1.1.5 Obowiązujące polskie przepisy techniczno-budowlane. 

1.2 Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy placu targowego 

z infrastrukturą i szaletem miejskim. 

1.3 Właściciel nieruchomości. 

-działki: 301/45, 301/47, 301/48, 302, 303, 304,Gmina Babimost 

-działka: 306 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca,  

              ul. Kościelna 1 66-110 Babimost 

-działka 283 Powiat Zielonogórski – Powiatowy Zarząd Dróg,  

                    ul. Kolejowa 4 66-133 Cigacice 

-działka 301/46 „Druga – Świtalski & Synowie Spółka Akcyjna”  

       ul. Taczaka 13, 61-819 Poznań 

1.4 Inwestor, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 Gmina Babimost, ul. Rynek 3 66-110 Babimost 

1.5 Adres inwestycji. 

Miasto Babimost, obręb 1, działki: 301/45, 301/47, 301/48, 302, 303, 304, 306, 283, 

301/46. 

 

2.0 Istniejący stan zagospodarowania. 

2.1 Lokalizacja ogólna inwestycji. 

Inwestycja będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w części północnej 

miasta Babimost, w obrębie ulic: Żwirki i Wigury oraz Lotniczej. Położona jest w strefie 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej. Teren objęty inwestycją graniczy od 

strony północnej z terenem parku oraz terenami zabudowy mieszkaniowej, od strony 

wschodniej przylega do terenów handlowych, od strony południowej do cmentarza 

parafialnego.  

2.2 Istniejący stan zagospodarowania działek. 

Działki będące przedmiotem opracowania są nie zabudowane, za wyjątkiem 

infrastruktury technicznej: sieci podziemne, w części odcinki dróg dojazdowych.  

Teren skomunikowany obecnie poprzez istniejące zjazdy na ulicę Lotniczą i ulicę Żwirki 

i Wigury. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

3.1 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ I 

SZALETEM MIEJSKIM. Opracowanie niniejsze dotyczy projektu placu targowego w tym 

części zadaszonej, wraz z częścią manewrową dla dostawców, drogami dojazdowymi i 

parkingami, projektowanym odwodnieniem, projektu szaletu miejskiego do obsługi 
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targowiska, linii oświetleniowych placu, sieci wodociągowej, przyłączy wod-kan, ponad 

to uporządkowanie terenu zielonego wokoło placu. 

 

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

3.2.1 Obiekty budowlane, układ komunikacyjny, elementy zagospodarowania terenu.  

PLAC TARGOWY 

Projektuje się wyodrębnione miejsca do obsługi handlu, ruchu kupujących, podnosząc 

komfort handlowania i zakupów. W tym celu wyodrębniono dwa rodzaje miejsc 

handlowych: zadaszone i nie zadaszone. Miejsca zadaszone wykonano w postaci wiat 

konstrukcji stalowej przykrytej płytą poliwęglanową. Miejsca nie zadaszone stanową 

utwardzone stanowiska wydzielone na podłożu kostką betonową. Dla potrzeb osób 

handlujących w obrębie stanowisk przewidziano place manewrowo-postojowe, będące 

częścią całego systemu targowiska. Dla potrzeb ruchu kupujących przewidziano 

przejścia wzdłuż ciągów handlowych. Cały plac targowy utwardzono kostką betonową 

nie fazowaną w kolorze szarym, oddzielając kostką czerwoną poszczególne miejsca 

handlowe.  

Charakterystyczne parametry techniczne pojedynczej wiaty zadaszenia: 

Wysokość zadaszenia       4,86 m2      

Szerokość zadaszenia (po obrysie zewnętrznym słupów)          11,10 m2      

Długość zadaszenia  (po obrysie zewnętrznym słupów)   40,10 m2      

Powierzchnia zadaszonej części targowiska    445,13 m2      

Na placu targowym zaplanowano dwie wiaty zadaszenia, zlokalizowane w centralnej 

części placu0. 

Zestawienie powierzchni: 

 Powierzchnia części handlowej -zadaszona     890 m2 

 Powierzchnia części handlowej -nie zadaszona    880 m2 

Powierzchnia placu manewrowo-postojowego     2680 m2 

 Powierzchnia ruchu kupujących       3128 m2 

 

Całość placu została objęta kanalizacją deszczową, gdzie uwzględniono spadki dla 

potrzeb zebrania wody opadowej do projektowanych wpustów burzowych. 

 Plac został ograniczony krawężnikiem najazdowym umożliwiającym ruch 

niepełnosprawnym ruchowo na wózkach inwalidzkich. 

  

SZALET MIEJSKI 

Dla potrzeb obsługi użytkowników targowiska projektuje się szalet miejski, w który 

przewidziano odrębny toaletę damską, męską i dla osób niepełnosprawnych. W 

budynku wyodrębniono miejsce do potrzeb utrzymania czystości w budynku. W 

budynku również przewidziano pomieszczenie gospodarcze, przeznaczone do 

przechowywania sprzętu gospodarczego do obsługi targowiska. 

 Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z  

symetrycznym dwuspadowym dachem o kącie nachylenia głównych połaci 400, z 

charakterystycznym podcieniem i attyką nad głównym wejściem do budynku. Kształt 

budynku w planie regularny, prostokątny. Główne wejście do budynku od strony placu 

targowego. Na elewacji wschodniej budynku zaprojektowano zegar, wkomponowany w 

ścianę attykową.  

Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 
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Wysokość budynku        8,44 m2      

Szerokość budynku                           7,94 m2      

Długość budynku         12,69 m2      

Powierzchnia zabudowy       99,56 m2      

Powierzchnia całkowita        99,56 m2      

Powierzchnia użytkowa        83,02 m2      

Kubatura brutto            506,08 m3 

 

DROGI DOJAZDOWE, CHODNIKI I PARKINGI 

Dla potrzeb obsługi ruchu samochodowego, zaprojektowano ciągi jezdne wokoło placu 

targowego. Ciągi te będą miały charakter ciągów pieszo-jezdnych z wyłączeniem drogi 

łączącej ulicę Lotniczą z ulicą ŻWIARKI i Wigury. Drogi zaprojektowano z kostki 

betonowej koloru szarego w wydzielona kolorystycznie osia w kolorze czerwonym. 

Szerokość jezdni dróg zaprojektowano 6m. Wzdłuż dróg, od stronu południowej 

i zachodniej zaprojektowano miejsca postojowe dla kupujących, wydzielając 45 miejsc 

postojowych, w tym cztery dla osób niepełnosprawnych.  

 Wzdłuż drogi po stronie północnej zaplanowano chodnik łącząc ulicę Żwirki 

i Wigury z chodnikiem istniejącym na działce 301/48, wzdłuż istniejącego pawilonu 

handlowego. Chodnik wyniesiono w stosunku do drogi i placu manewrowego 

targowiska. Ponad to zaplanowano dodatkowy chodnik od ulicy Żwirki i Wigury do 

projektowanego szaletu miejskiego. Wzdłuż szaletu do istniejącego cmentarza 

komunalnego zaplanowano ciąg pieszy, kończąc go furtką na teren cmentarza. 

Inwestor po wykonaniu zadania opracuje organizację ruchu dla całego przedsięwzięcia. 

 W celu odwodnienia wykonania odwodnienia dróg zaplanowano wpusty 

deszczowe, zlokalizowane przy krawężnikach, w pobliżu ewentualnych przejść 

pieszych. Całość została połączona do sieci kanalizacji deszczowej. 

Zestawienie powierzchni: 

 Powierzchnia dróg dojazdowych (kostka szara-oś kostka czerwona)    3136 m2 

 Powierzchnia chodników (kostka czerwona)            672 m2 

Powierzchnia parkingów (oddzielenia kostka czerwona)              585 m2 

 

PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE 

PRZYŁĄCZE WODY. Projektowane przyłącze wodociągowe zasilać będzie 

projektowany szalet miejski. Należy go włączyć do istniejącej rury w100 przy hydrancie 

na terenie działki nr 303. Na przyłączu, w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego 

projektowanego placu targowego, przewiduje się wybudowanie dwóch nadziemnych 

hydrantów ppoż. dn80 zlokalizowanych na terenie planowanego targowiska oraz w 

pobliżu szaletu. Lokalizację hydrantów oraz zasuw pokazano na mapie projektu 

zagospodarowania. 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ. Dla potrzeb zrzutu ścieków z szaletu 

miejskiego, projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej, do komunalnej sieci 

kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne należy wprowadzić do istniejącego kolektora 

ks300 przebiegającego w ulicy Żwirki i Wigury na terenie działki nr 283. Do niego 

wprowadzony zostanie projektowany przewód kanalizacyjny dn160 biegnący od 

budynku szaletu miejskiego. Na trasie kanalizacji projektuje się dwie studzienki 

przepływowe typu WAVIN Ø315 PP. 
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PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. W celu odprowadzenia wód deszczowych 

z utwardzonych ciągów pieszo-jezdnych oraz placu targowego, projektuje się kolektory 

200, które zostaną włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej na projektowanych 

działkach. Kanały deszczowe wykonane będą z rur PVC-U 200 klasy S z uszczelką 

wargową ze spadkami jak pokazano na profilu. Wpusty uliczne 500 z 0,9 metrowym 

osadnikiem – 23 sztuki. Przykanaliki wykonać z rur PVC-U 200 ze spadkiem 1,0%. 

 

PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

ZASILANIE OBIEKTU. Na podstawie warunków przyłączenia do sieci ENEA S.A., 

projektuje się zasilanie szaletu miejskiego ze złącza ZK, planowanego bezpośrednio 

przy budynku. W szalecie miejskim planowane jest złącze wewnętrzne, z którego 

rozwinięta będzie instalacja zalicznikowa zasilania szaletu i oświetlenia placu 

targowego. 

OŚWIETLENIE PLACU TARGOWEGO. Do bezpośredniego oświetlenia placu 

targowego zaprojektowano trzy słupy cylindryczne, na których zaplanowano montaż 

opraw oświetleniowych po cztery na każdym słupie. Zasilanie opraw prowadzić z 

rozdzielni zlokalizowanej w budynku szaletu. Dodatkowo wokół placu zaplanowano 

oświetlenie terenu przy pomocy opraw parkowych, zasilanych zalicznikowo z 

istniejącego oświetlenia na podstawie warunków przyłączenia. 

INSTALACJA MONITORINGU. Palnuje się monitoring placu przy pomocy kamer 

obrotowych zlokalizowanych na słupach cylindtrycznych oświetleniowych. 

GNIAZDA DLA HANDLUJĄCYCH. W obrębie masztów cylindrycznych zaplanowano 

ustawienie trzech złączy kablowych z gniazdami elektrycznymi, przystosowanych do 

podłączania ewentualnego zasilania, dla potrzeb osób handlujących.  

 

INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Furtka na teren cmentarza. W ogrodzeniu cmentarza(ogrodzenie z płyt betonowych) 

wykonać furtkę szerokości 120cm, z metaloplastyki w kolorze czarnym. 

Ogrodzenie od strony parku. Projektuje się odcinek ogrodzenia panelowego od strony 

parku na działce 302, panelowe, cynkowane, powlekane w kolorze zielonym. 

Planowana wysokość ogrodzenia 125cm. 

W pobliżu szaletu miejskiego zaplanowano utwardzone kostką brukową miejsce do 

ustawienia kontenerów na odpady stałe z możliwością ich segregowania. 

 

3.2.2 Ukształtowanie terenu i zieleni. 

Grunty niebudowlane oraz humus będący w obrębie inwestycji tj: plac targowy, budynek 

szaletu, placów manewrowych i chodników należy zebrać do gruntu nośnego, w części 

odwieźć poza obręb inwestycji, w części wykorzystać do ukształtowania terenów 

zielonych. Po zakończeniu inwestycji uporządkować teren zielony w obrębie inwestycji.  

3.2.3Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie wizji lokalnej, wykonanie miejscowych odkrywek ustalono, że w miejscu 

projektowanej inwestycji zalegają następujące warstwy geologiczne: 

Warstwa I – nasypy niebudowlane, grunty nienośne w stanie luźnym, miąższość do 

30cm. 

Warstwa II – piaski drobne, są to grunty niespoiste w stanie średnio-zagęszczonym, 

P.P.P – budynku przyjęto 59,44 m n.p.m. 
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Podczas oględzin do głębokości -1,50m poniżej poziomu istniejącego terenu nie 

stwierdzono występowanie wody gruntowej. 

Warunki podłoża zaliczyć należy do prostych: 

 występowanie gruntów jednorodnych, 

 braku obecności wody podziemnej, 

 braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, 

Na podstawie posiadanych danych stwierdza się, iż projektowany obiekt nie znajduje 

się na terenie szkód górniczych i kopalnianych. 

3.2.4 Kategoria geotechniczna - obiektu 

Projektowany budynek to nieskomplikowany pod względem konstrukcji obiekt 

inżynierski, warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za wystarczające, w 

związku z tym zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.98 w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - DZ. U. Nr 

126, ustala się I Kategorię Geotechniczną Obiektu.  

Na podstawie informacji geologicznej podłoże pod drogi i place należy zaliczyć do    

grupy G1.  

3.2.5 Fundamenty i posadowienie 

Projektuje się zdjęcie warstwy gruntów niebudowlanych gruntu wg poziomu 

fundamentów, wykonanie warstwy podkładu betonowego, podbudowy placów 

manewrowych oraz chodników. 

UWAGA: Wykopy pod fundamenty winien odebrać kierownik budowy i w przypadku 

stwierdzenia rozbieżności z dokumentacją projektową winien skontaktować się z 

autorem opracowania. 

3.2.6 Sieci uzbrojenia terenu: 

3.2.6.1Przyłącze energetyczne. Na podstawie warunków przyłączenia do sieci energetycznej 

ENEA S.A.  

3.2.6.2Przyłącze wodociągowe. Projektuje przyłączenie projektowanego obiektu do 

istniejącej komunalnej sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami przyłączenia, na 

podstawie dokumentacji branży sanitarnej. Wodomierz zlokalizowany w budynku w 

pomieszczeniu gospodarczym. W obrębie budynku i placu projektuje się dwa 

nadziemne hydranty zewnętrzne. 

3.2.6.3Przyłącze kanalizacyjne. Projektuje się przyłączenie obiektu do istniejącej komunalnej 

sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami przyłączenia, na podstawie dokumentacji 

branży sanitarnej. 

3.2.6.2Wody opadowe. Wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami 

przyłączenia.  

 

3.3 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

 Obszar w zakresie opracowania         ok. 16500 m2  

 Powierzchnia zabudowy: 

- łączna powierzchnia targowiska      7578 m2 

- powierzchnia zabudowy szaletu miejskiego    100 m2 

- powierzchnia dróg dojazdowych, chodników i parkingów   4393 m2  

- tereny zielone                    1840 m2  
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4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu 

4.1 Informacja o ochronie prawnej terenu.  

Teren poza strefą ochrony konserwatorskiej, w tym Śródmieścia Babimostu. 

  W przypadku prowadzenia prac ziemnych, każdy kto odkryje przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać 

wszelkie prace mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć odkryty przedmiot i 

miejsce odkrycia przy użyciu dostępnych środków, niezwłocznie powiadomić o tym 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli to nie jest możliwe Burmistrza 

Babimostu.  

  W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczątków 

roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, a jeżeli to nie jest możliwe Burmistrza Babimostu. 

  Działka nie jest położona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w 

obszarze Natura 2000. 

 

4.2 Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego. 

 

4.3 Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010r w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na 

środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, 

że inwestycja nie została wymieniona w katalogi inwestycji oddziaływujących lub 

mogących potencjalnie wpływać na środowisko. 

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny 

i okresowy (hałas związany jedynie z odbywającymi się czasem działania targowiska) 

małoznaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy i odwracalny. 

Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość 

kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, 

występowanie uciążliwości czy wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej będzie 

zerowe.  

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego 

środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców. 

4.3.1 Sposób unieszkodliwiania odpadów.  

Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane  w 

kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci. 

Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i śmieci gromadzić w odpowiednich 

pojemnikach (segregacja śmieci) i odstawić do koncesjonowanej firmy, w czasie 

uniemożliwiającym ich nadmiernemu nagromadzeniu. 
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4.3.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz  ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  

Działka nie jest położona w strefie ochronnej, strefie chronionego krajobrazu oraz w 

obszarze Natura 2000. 

Planowane przedsięwzięcie realizować i eksploatować z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

 w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej 

(miedzy 6.00-22.00), 

 powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregować i gromadzić, 

w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, 

 ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego i dalej do komunalnej oczyszczalni ścieków, 

 ścieki deszczowe z placów i dróg do kanalizacji deszczowej, 

 prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty 

roślinnej, w tym drzewostanu; w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy 

prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni), a w razie konieczności zastosować 

przeciski; wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w 

obrębie systemów korzeniowych 

 nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod 

koronami drzew 

 uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić 

niwelety terenu 

 bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową 

mieszkaniową 

 

4.4 Charakterystyka ekologiczna. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego 

środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców.  

4.4.1Odpadki stałe. Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą 

składowane w kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci. 

W trakcie użytkowania obiektu powstające odpady i śmieci będą gromadzone w 

pojemnikach na odpadki stałe, oznaczonym na projekcie zagospodarowania, 

istniejącym na terenie działki i wywożone przez koncesjonowane przedsiębiorstwo. 

4.4.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Obiekt nie emituje żadnych 

zanieczyszczeń. 

4.4.3 Emisja hałasów i wibracji. Projektowany obiekt z wyposażeniem oraz sposobem 

użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych 

środków zaradczych, jedynie w trakcie odbywającego się handlu targowego. 

4.4.4 Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt ze względu na jego małą wysokość nie 

powoduje większego zacieniania otoczenia, a płytkie fundamenty w niewielkim stopniu 

naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń 

ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i 

podziemnych, jedynie poprzez ukształtowanie projektowanego obiektu, wprowadza 
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niedużą zmianę rzędnych na części terenu. Charakter użytkowy zabudowy pozwala na 

zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnią zabudowy i komunikacji 

zewnętrznej. 

 

 

 

 

4.5 Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu.  

4.5.1 Dane wyjściowe o obiekcie 

Odległość od obiektów sąsiednich  3m 

Wysokość obiektu 8,44m 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 

Powierzchnia użytkowa         83,02 m2      

Kubatura brutto             506,08 m3 

4.5.2 Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego 

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń magazynowych. 

4.5.3 Ocena zagrożenia wybuchem 

 W budynku nie występują strefy zagrożone wybuchem. 

4.5.3 Kategoria zagrożenia ludzi 

Budynek ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania zalicza się do kategorii ZLIII 

4.5.4 Podział obiektu na strefy pożarowe 

 W budynku nie przewiduje się odrębnych stref pożarowych. 

4.5.5Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – D. 

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku: 

- główna konstrukcja nośna - R30 

- konstrukcja dachu - nie stawia się wymagań 

- strop - REI30 

- ściana zewnętrzna - EI30 

- ściana wewnętrzna - nie stawia się wymagań 

- przykrycie dachu - nie stawia się wymagań 

Budynek wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, posiadających stosowne 

atesty. 

4.5.6 Warunki ewakuacji. 

Dopuszczalne długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZLIII – 40m 

projektowane maksymalne – 10m. 

4.5.7 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. 

W obrębie wejścia głównego projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

4.5.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Przed budynkiem w odległości 6,0m zaprojektowano nadziemny hydrant zewnętrzny. 

4.5.9 Drogi pożarowe. 

Wzdłuż budynku, od strony wejścia projketowana droga spełniająca parametry drogi 

pożarowej.  

 

Uwagi. 
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Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty 

techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC 

np. ITB  i CNBOP. 

 

4.6 Charakterystyka energetyczna obiektu. 

Obiekt zaprojektowany został zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych 

wymagań zwianych z oszczędzaniem energii wg warunków technicznych oraz norm.  

 

4.7 Inne dane dotyczące obiektów budowlanych projektowanej inwestycji. 

  Poziom posadowienia: 

- budynku 0,00=59,44m n.p.m. 

 

4.8 Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych  

Zaprojektowano w budynku odrębne pomieszczenie WC z dostępem przystosowanym dla 

niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, bezpośrednio z poziomu 

terenu przed budynkiem. 

 

4.9 Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

Projektowany obiekt ze względu na funkcję i wyposażenie nie wywołuje uciążliwości 

powodowanych przez  hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz 

powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki interes osób trzecich w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego został uwzględniony i zachowany. 

 

4.10 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 

ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii. 

Energia geotermalna – na terenie objętym opracowaniem oraz w najbliższym 

sąsiedztwie brak jest udokumentowanych złóż geotermalnych. 

Energia promieniowania słonecznego – technicznie możliwe jest zastosowanie 

kolektorów słonecznych na dachu budynku i wykorzystanie energii do przygotowania 

części c.w.u.,  w tym wypadku jest to nie ekonomiczne ze względu na okresowe 

wykorzystywanie c.w.u oraz dodatkowo znacząco wpłynie to na wzrost kosztów 

inwestycji.  

Energia wiatru – teren objęty opracowaniem zlokalizowany w sąsiedztwie strefy 

mieszkaniowej,  co uniemożliwia budowę elektrowni wiatrowych. 

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła – brak możliwości technicznych w 

miejscu projektowanej inwestycji. 

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię – planowane jest ogrzewanie 

miejscowymi grzejnikami elektrycznymi oraz miejscowe zasobniki do podgrzania 

C.W.U. 

 

4.11 Uwagi końcowe.  

Całość projektu należy rozpatrywać łącznie. W przypadku wątpliwości należy zgłosić do 

nadzoru autorskiego.  

Całość  prac  należy wykonać  zgodnie  z  projektem,  warunkami Technicznymi  

Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – Montażowych,  oraz zgodnie z 

obowiązującymi  przepisami  bhp.                              
   Opracował:   

mgr inż. .bud. Andrzej Makaryk 




