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OPIS TECHNICZNY - część architektoniczna 

1. Dane ogólne 
1.1. Dane 

Temat:  Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych  
Węzeł przesiadkowy Brynów 

Inwestor:  Miasto Katowice  
Faza:   PROJEKT WYKONAWCZY  
Adres inwestora: ul. Młyńska 4, 40 - 098 Katowice 
Adres budowy: ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Rzepakowej, ul. gen. Zygmunta 

Waltera Jankego , Katowice  
Nr działek: 2/2; 6; 7; 8; 9; 11; 16/1; 16/2; 17/7; 17/8; 17/9; 17/10; 24/9; 24/12; 

25;  26/10; 119; Obręb: Ligota. 
 
1.2. Cel opracowania 

Projekt przewiduje budowę centrum przesiadkowego - obejmującego: 1. 
Budynek Dworca, 2. Parking dwu poziomowy, 3. Wiatę Peronową, oraz małą 
architekturę: wiatę rowerową, ławki, urządzenia, instalacje oraz wytyczone przejścia i 
kierunki ruchu kołowego, tramwajowego i pieszego. Pełen zakres opracowania: 

I. zagospodarowanie terenu wewnątrz pętli tramwajowej, 
II. projekt budynku obsługi komunikacyjnej: dyspozytornia wraz z zapleczem 

socjalnym dla pracowników transportu publicznego, toaleta ogólnodostępna, 
punkty zakupu biletów, prasy, 

III. elementy zieleni przyulicznej, elementy dekoracyjne i reklamowe, urządzenia 
typu: biletomat, 

IV. projekt wiaty peronowej, 
V. projekt wiaty rowerowej 
VI. projekt urządzeń informacyjnych dla podróżnych, w tym tablice dynamicznej 

informacji pasażerskiej, 
VII. przebudowa ulic Kościuszki, Rzepakowej i Jankego 
VIII. budowa dwu poziomowego otwartego parkingu samochodowego 

 
1.3. Podstawa opracowania 

− Mapa do celów projektowych (Meritum Projekt) 
− Specyfikacja techniczna zamówienia 
− Wizja lokalna, pomiar z natury, dokumentacja fotograficzna 
− Umowa i uzgodnienia z Zamawiającym. 
− Przepisy Prawa Budowlanego i Polskich Norm 

 
1. Projekt zagospodarowania terenu 

2.1. Projektowanie zagospodarowania działki. 
Projekt zakłada budowę centrum przesiadkowego - obejmującego Budynek 

Dworca. Teren na którym zlokalizowany jest budynek znajduje się w otoczeniu ulic: od 
zachodu - Kościuszki, od południa i wschodu – Rzepakowej i Jankego , od północy 
inwestycja ograniczona jest nasypem kolejowym. Budynek jest obiektem przechodnim, 
główne wejścia do budynku zlokalizowane są na kierunku południowo - północnym i 
zachodnio - wschodnim. Po zachodniej i północno - wschodniej część obiektu 
zlokalizowane są stanowiska autobusowe komunikacji miejskiej i perony tramwajowe. 

Projektowana wiata peronowa obejmuje zasięgiem okolice budynku dworca i część 
terenu wokół niego w tym perony komunikacji tramwajowej. 

Projektowany parking dwupoziomowy znajduje się wzdłuż ulicy Kościuszki, na 
południowy zachód od budynku obsługi podróżnych. 
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2.2.  Uzbrojenie terenu 
Działka posiada sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, teletechniczną oraz elektryczną. Projekt zakłada podłączenie 
projektowanych mediów do istniejących sieci zgodnie z projektami branżowymi. 
Projekty  przyłączy objęte są odrębnym opracowaniem. 

 
2.3.  Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Projekt został sporządzony zgodnie z ustaleniami dotyczącymi warunków i zasad  
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wytyczonymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów:  

• położonych w rejonie ulic: Kościuszki – Kolejowej w Katowicach 
zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Katowice nr IX/172/15 z dnia 29 maja 
2015 r.;  

 
 
Projekt został sporządzony zgodnie z Decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pismo znak WOOŚ.4210.18.2015.KC.8, które została wydana za 
wystąpieniem Pana Marka Myrcik Meritum Projekt działającego z pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Katowice, wnioskiem z 7 kwietnia 2015r., przekazanym pismem 
Urzędu Miasta Katowice z 28 kwietnia 2015r. znak KŚ-III.6220.14.2015.JŻ. 
Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych – Węzeł przesiadkowy Brynów”. 

 

2.4. Warunki górnicze  i geotechniczne 
Niniejsza ocena warunków geotechnicznych została wykonana dla Katowickiego 

Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych obejmujących węzeł „Brynów”, w 
celu określenia warunków geotechnicznych w związku z opracowaniem dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, w celu dokonania oceny podatności podłoża szczególności: 
rozpoznania budowy geologicznej podłoża gruntowego do gł. ok. 12 m p.p.t., 
określenia głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych, 
określenie wybranych parametrów geotechnicznych gruntów. 
Oceny dokonano w oparciu o: 

- wyniki wierceń w rejonie planowanej inwestycji, 
- analizę materiałów archiwalnych i danych źródłowych. 

 
Dla projektu wykonano badania geotechniczne działki. Dokumentacja 

geotechniczna wykonana została przez Tadeusza Mzyka we wrześniu 2015 r. 
Uzyskane wnioski: 

− Przedmiotowy rejon znajduje się w zasięgu wpływu płytkiej eksploatacji górniczej 
kopalni KWK „Wujek” TG Katowice-Brynów-Ligota. Na terenie górniczym 
zaliczonym do I kategorii wpływów eksploatacji górniczej. Przewidywane 
przyspieszenia mieszcza się w przedziale 100-160 mm/m2. W przypadku 
konieczności wykonania obiektów budowlanych o koniecznym posadowieniu 
poprzez fundamenty należy uwzględnić powyższe (dla podjęcia niezbednych 
zabezpieczenia lub rozwiązań konstrukcyjnych).  

− W rejonie inwestycji warunki wodne na podstawie wykonanych odwiertów 
określono jako dobre. 
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− W profilu gruntowym występują pod warstwą gleby i nasypu grunty mało spoiste: 
pyły i spoiste: gliny piaszczyste (w dolnej części profilu wyraźny wzrost 
zawartości okruchów piaskowca i iłowca oraz frakcji piaszczystej. 

− Proponuje się przyjecie II kategorii budowlanej obiektu w prostych warunkach 
gruntowo-wodnych. Ostateczny wybór kategorii obiektu budowlanego należy do 
projektanta budowlanego.  

2.5. Charakter i cechy zagrożeń dla środowiska oraz higieny zdrowia 
użytkowników 

Obiekt nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. Inwestycja nie spowoduje 
wzrostu emisji hałasów, pyłów, odorów itp. Wobec powyższego nie przewiduje się 
powstania uciążliwości  w obrębie projektowanej inwestycji i jej negatywnego 
oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. 
 
2.6. Własność Terenu 

Miasto Katowice 
 
2.7. Zieleń i rekreacja 

W projekcie nie przewiduje się zieleni wysokiej.  
 
2.8. Zacienienie 

Projektowany obiekt nie pogorszy warunków użytkowania sąsiedniej działki.  

2.9. Ochrona dziedzictwa kulturowego,  zabytków i dóbr kultury oraz ochrona 
przyrody 

Działki 2/2; 6; 7; 8; 9; 11; 16/1; 16/2; 17/7; 17/8; 17/9; 17/10; 24/9; 24/12; 25;  
26/10; 119; nie są położone na obszarze objętym ustawą o ochronie przyrody, ustawą 
o ochronie zabytków i dóbr kultury, nie znajdują się na terenach narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, terenach zagrożonych osuwaniem, oraz terenach i 
obiektach dóbr kultury współczesnej. 

 
2.12. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów 

Masy ziemne pozyskane z wykopów zostaną częściowo wywiezione z placu 
budowy, częściowo zagospodarowane dla potrzeb zagospodarowania terenu. 

 
2.10. Obszar oddziaływania 

Obiekt zlokalizowany będzie w otoczeniu ulic: od zachodu - Kościuszki, od 
południowego wschodu – Rzepakową i Jankego, od północy nasypem kolejowym.  

Najbliższe zamieszkane środowisko, to budynki mieszkalne:  
- na działce nr 48/3, przy ul. Warzywnej, która jest boczną ul. Rzepakowej, w odległości 
ok. 55 m w kierunku wschodnim od planowanego Budynku Dworca. 
- na działce nr 52, przy ul. Żytniej, która jest boczną ul. Jankego, w odległości ok. 47 m 
w kierunku wschodnim od planowanego Budynku Parkingu dwu poziomowego. 
 
2. Opis techniczny budynku – stan projektowany 

 
1.1. Dane ogólne obiektów  – stan projektowany 

1. Budynek Obsługi Podróżnych: 
Wysokość budynku:     11,06 m 
Rodzaj dachu:             dach płaski 
Ilość kondygnacji:              II 
Powierzchnia zabudowy: 445,10 m2 
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Powierzchnia użytkowa:         370,38 m2 
Kubatura:                      2224,00 m3  
2. Budynek parkingu dwu poziomowego: 
Wysokość budynku:     9,15 m 
Rodzaj dachu:             dach płaski 
Ilość kondygnacji:              II 
Powierzchnia zabudowy:   5 640,00 m2 
Powierzchnia użytkowa:           8 468,00 m2 
Kubatura:                       34 210,72 m3 

 
1.2. Przeznaczenie, program funkcjonalno-użytkowy: 
Budynek Obsługi Podróżnych: 

Budynek  wolno stojący, nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny, na planie 
wielokąta foremnego z czterema przeciwległymi wejściami. Projektowana konstrukcja w 
technologii mieszanej: tradycyjnej żelbetowej, stalowej i  murowanej oraz szkieletową 
elewacją modułową z płyt systemowych.  Wyposażony w klatkę schodową i windę dla 
osób niepełnosprawnych.  
Dach budynku założono jako płaski. Całość przekryta jest ażurową kopułą na planie 
wielokąta foremnego wykonana z profili modułowych stalowych. 
Budynek przeznaczony będzie na funkcję handlowo- usługową i obsługi podróżnych 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Znajdujące się w parterze pomieszczenia 
będą pełnić:  
a- Funkcję handlową, kiosk/ punkt sprzedaży biletów (toaleta, zaplecze i przestrzeń 
handlowa),  
b- Funkcję usługową, pomieszczenia socjalne z sanitarnymi dla pracowników pojazdów 
publicznych (Tramwaje Śląskie – pomieszczenie monitoringu, socjalne i toaleta; PKM– 
pomieszczenie socjalne i toaleta ; Kierowców – pomieszczenie monitoringu, socjalne i 
toaleta )  
c- Funkcję obsługi podróżnych pełni hol z miejscami siedzącymi wraz z zespołem toalet 
(damska z wydzielonym miejscem do przewijania niemowląt,  męska i dla 
niepełnosprawnych).  
Ponadto w części parterowej znajduje się: pomieszczenie na odpady, pomieszczenie 
porządkowe, przewidziane jest miejsce na ustawienie automatów z napojami, 
słodyczami i innymi.   
Wszystkie pomieszczenia i oddzielne funkcje są dostępne z publicznego pasażu 
wewnątrz obiektu, dodatkowe wyjście na zewnątrz jest zaprojektowane dla 
pomieszczenia na odpady. 
W centralnym miejscu założenia znajduje się winda oraz klatka schodowa, dzięki temu 
jest udostępniona druga kondygnacja z zielonym dachem. 

 
Zestawienie powierzchni: 
PARTER                         
0.1  STREFA PODRÓŻNYCH         159,00 
0.2 KIOSK Z ZAPLECZEM I WC            37,77 
0.3  POMIESZCZENIE SOCJALNE Z WC ( PKM)        12,44 
0.4 POMIESZCZENIE NA ODPADY                 4,33 
0.4.1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE           3.63 
0.5 KOMUNIKACJA      - KIEROWCY       5,60 
0.6  WC        - KIEROWCY       2,53 
0.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE    - KIEROWCY       9,84 
0.8 POMIESZCZENIE DYSPOZYTORNI I MONITORINGU  - KIEROWCY    14,17 
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0.9 KOMUNIKACJA      - TŚ         5,82 
0.10 WC       - TŚ         2,60 
0.11 POMIESZCZENIE SOCJALNE   - TŚ       10,00 
0.12 POMIESZCZENIE DYSPOZYTORNI I MONITORINGU   - TŚ     14,21 
0.13  POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE           4,30 
0.14 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH              5,20 
0.15  WC DAMSKIE            22,91 
0.16 WC MĘSKIE             22,89 
0.17 POMIESZCZENIE TECHNICZNE           5.26 
0.18 PRZEDSIONEK              3,52 
W SUMIE:                                                                                                            346,02 

pow.(m²) 
 
PIĘTRO     
1.1  STREFA PODRÓŻNYCH          10,60 
1.2 KLATKA SCHODOWA             13,76 
W SUMIE:                                                                                                                24,36 

pow.(m²) 
 
Budynek Parkingu dwu poziomowego: 

Obiekt   wolno stojący, nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny, otwarty na planie 
prostokąta z półkolami na krótszych bokach z trzema wejściami przez klatki schodowe. 
Projektowana konstrukcja w technologii tradycyjnej żelbetowej, prefabrykowanej, np.: 
Consolis lub równoważne. Pokrycie dachu z płyt trapezowych TR84/273 w ułożeniu 
dwuprzęsłowym na mijankę. 
Do obiektu podstawowego doprowadzone są dwie rampy w technologii żelbetowej i 
trzy klatki w technologii tradycyjnej żelbetowej i murowanej , przy dwóch z nich znajdują 
się windy.  
Elewacja wykonana z elementów modułowych – listw elewacyjnych w rytmie fali. 
Poszczególne listwy montowane są co 60 cm i kolejna listwa skręca się o 15 stopni lub 
odkręca o 15 stopni od linii ściany obiektu na zewnątrz. Pasy między kondygnacyjne 
wykonane z prefabrykowanych elementów oraz elementów płyt modułowych 
systemowych. 
 
1.3. Forma architektoniczna – stan projektowany 

Zespół budynków zintegrowanego węzła komunikacyjnego Brynów jest 
kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Podstawową funkcją jest 
obsługa podróżnych, ponadto spełnia funkcje reprezentacyjną miasta Katowice 
poprzez zastosowane w projekcie materiały i formę obiektów budowlanych.  

Budynek Obsługi Podróżnych  jest unikatowym rozwiązaniem w otoczeniu, krzywo 
kreślona forma nawiązuje do atrakcji i symbolu miasta „Spodka”.  

Budynek Parkingu dwu – poziomowego jest prostą bryłą, przełamaną płynną linią 
listew elewacyjnych układających się w falę.  

Wiata peronowa poprzez swoją formę nawiązuję do Budynku Obsługi Podróżnych. 
 

4.5. Rozwiązania techniczno – materiałowe 

4.4.1 Ściany zewnętrzne budynku: 

Ściana fundamentowa: 

- izolacja przeciw wodna 
-  ściana fundamentowa z bloczków betonowych      24 cm 
- izolacja przeciw wodna 
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- polistyren ekstrudowany         15 cm 
- folia kubełkowa wytłoczkami do środka  
- panel elewacyjny na pod konstrukcji powyżej gruntu   2 –4 cm  

Ściana zewnętrzna modułowa: 

- szpachla gipsowa         do 1 cm 
-  płyta gipsowo – kartonowa       1,25 cm 
-  płyta OSB         2,25 cm 
-  paroizolacja          
- ściana modułowa słupowo - ryglowa      2 x 10 cm  
- panel elewacyjny na pod konstrukcji, płyty HPL lub inne odp. UV 2 – 4 cm 

Ściana zewnętrzna tradycyjna: 

- tynk gipsowy         do 2cm  
- ściana z bloczków betonowych lub żelbet      25 cm  
- zaprawa klejąca do styropianu 
- styropian fasadowy         20 cm  
- tynk zewnętrzny cementowy na siatce           do 1,0cm 

Wykończenie ścian zewnętrznych budynku 

Ściany zewnętrzne wykończone panelami elewacyjnymi w kolorze szarym zgodnie z 
zestawieniem na rysunkach elewacji. 
 

4.4.2 Ściany wewnętrzne budynku: 

Ściany nośne: 

- tynk gipsowy         1,5cm  
- pustaki np. porotherm lub żelbet      24 cm  
- tynk gipsowy                  1,5cm  

Ściany działowe: 

- tynk gipsowy                 1,5cm  
- pustaki np. porotherm                   6 – 24 cm  
- tynk gipsowy                1,5cm  
Lub 
- tynk gipsowy         1,5cm  
- płyta gips kartonowa                       6 - 24cm 
- tynk gipsowy         1,5cm  

Wykończenie ścian wewnętrznych budynku 

Tynk na ścianach wykonać należy do wysokości 15cm ponad zakładany sufit 
podwieszany (315cm). Ściany wewnętrzne malowane farbą paroprzepuszczalną w 
kolorze białym do wysokości 3m. W pomieszczeniach mokrych, narażonych na 
podwyższoną wilgotność – wykończenie powierzchni wykonane z płytek gress              
w kolorze białym, rozmiar 75x75cm, np. MARAZZI Gris Fleury Bianco MLJA lub 
równoważne, do pełnej wysokości pomieszczenia 2,5m. 

4.4.3 Nadproża 
Nadproża systemowe np. porotherm lub równoważne szerokość dostosowana do 

wielkości otworu plus minimum  po 12,5cm z każdej strony  
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4.4.4 Stolarka okienna 
Stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafitowym z dwuszybowym szkleniem 

izolowanym o współczynniku k=1,0 W/m²K, odporność na uderzenie ( szyby 6/16/33.1   
i 8/14/33.1 ) – I5/E5 wg PN – EN 14019: 2006, - klasa O2 . Wymiary okien zgodnie      
z zestawieniem stolarki oraz pomiarami na budowie. Szczegółowy opis zawarty           
w zestawieniu stolarki okiennej. 
 

4.4.6 Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne wejściowe dwuskrzydłowe  aluminiowe z wypełnieniem 

szklanym (odporność szkła na uderzenie ciałem twardym klasa 2 (od strony 
wewnętrznej) i klasa 4 (od strony zewnętrznej) wg PN-EN 1192:2001) otwierane na 
fotokomórkę i drzwi do pomieszczeń obsługi stalowe pełne, z arkuszy blachy 
ocynkowanej powlekanej.  

Drzwi wewnętrzne pełne np. Classen Linea CPL lub równoważne zgodnie z 
opisem stolarki. Drzwi do pomieszczeń mokrych (toalety) wyposażone  w otwory 
wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu 
powietrza oraz zamki łazienkowe. Zgodnie z zestawieniem stolarki opracowanymi w 
projekcie wykonawczym oraz pomiarami na budowie. 

 
4.4.7 Wykończenie posadzki 
W budynku należy zastosować płytki gress, kolor szary 75x75cm, antypoślizgowe 

R10, np. MARAZZI Gris Fleury Grigio MLK3 lub równoważne, fuga w kolorze zbliżonym 
do płytek. Cokoły wykonać z listwy  MDF w  kolorze białym. 

 
Posadzka  
- płytki gres z fugą epoksydową na kleju       
- wylewka betonowa             5 cm 
-  styropian EPS 100 - 036        12 cm  
- izolacja przeciwilgociowa 
- chudy beton         10 cm 
-  podsypka cem.-piaskowa 1:4, stabilizowana mech.   18 cm 
-  beton zbrojony , płyta fundamentowa     50 cm 
- izolacja przeciwwilgociowa       
- beton B10         10 cm 

Wykończenie sufitów  

W większości pomieszczeń sufity podwieszane z płyt gk na wieszakach systemowych 
np. Knauff.  

 
4.4.8 Stropodach, dach 

Stropodach: 
- Hydroizolacja, membrana EPDM 
- styropian EPS-100-038        22cm 
- folia paroizolacyjna 
- strop żelbetowy w spadku 1%      15cm 
- płyty gk na wieszakach 
 
Dach zielony: 
-  warstwa wegetacyjna        12cm 
-  geowłóknina     
-  folia drenująca z kubełkami      do 9 cm 
-  mata przeciw wrastaniu korzeni        
-  hydroizolacja, warstwa podkładowa i wierzchnia 
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-  warstwa spadkowa 1% , styropian      gr. min 5 cm 
-  izolacja termiczna styropian       18 cm 
-  folia paroizolacyjna      
-  strop żelbetowy         20 cm 
-  sufit podwieszany (przestrzeń techniczna)    60 cm   
   

4.4.9   Wykończenie kominów 
Kominy murowane, izolowane styropian 20 cm tynkowane tynkiem silikonowym w 

kolorze szarym  z obróbką blacharską w kolorze szarym RAL 7040. 
 

4.4.10  Rynny i rury spustowe 
Rury spustowe PCV Ø80mm -120mm w kolorze szarym. W budynku 

zastosowano podgrzewane wpusty dachowe kablem grzewczym 230V. 
 
4.4.11 Wyposażenie łazienek 
strefa przedsionka 
Liczbę umywalek dobrać zgodnie z rysunkami. Każde stanowisko umywalki 

należy wyposażyć w dozownik mydła w płynie. Umywalki będą wyposażone w każdym 
przedsionku znaleźć się musi dozownik ręczników papierowych i kosz na zużyte 
ręczniki. Przedsionki wyposażyć w lustra wysokości 90cm, montowane na wysokości 
120cm, nad umywalkami. Szerokość lustra dopasować do szerokości blatu. Lustro 
mocować do ściany za pomocą kleju budowlanego. Ścieżki kleju o szerokości 5-7 
milimetrów powinny być nakładane w regularnych odstępach co 5 cm od siebie oraz w 
odległości 4 cm od brzegów lustra . 

strefa toalet 
Każda kabina toalety powinna być wyposażona w dozownik papieru toaletowego, 

a dodatkowo w toaletach damskich w każdej kabinie powinien się znaleźć kosz. 
 
4.4.12 Przystosowanie dla osób o ograniczonej zdolności poruszania 
Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na 

poziomie parteru przewidziano dostęp dla tych osób do następujących pomieszczeń: 
0.1 strefa podróżnych; 0.2 kiosk, 0.14 wc dla niepełnosprawnych. Na poziom piętra 
prowadzą schody oraz winda dostosowane dla osób o ograniczonej zdolności 
poruszania. Na 1 kondygnacji dostęp dla osób niepełnosprawnych jest przewidziany w  
pomieszczeniu 1.1 komunikacja.  Poziom posadzki dolnej kondygnacji znajduje się na 
poziomie +2cm względem poziomu terenu, różnica poziomów zniwelowana jest przy 
głównym wejściu za pomocą podjazdu.   

- Materiały wykończeniowe 
  Kolorystyka ścian i podłogi została dopasowana do potrzeb 

niepełnosprawnych. Przegrody poziome i pionowe wykończone są kontrastującymi ze 
sobą materiałami.  
  Zastosowano antypoślizgowy, niepołyskliwy materiał wykończeniowy nawierzchni 
podłogi oraz zaproponowano  ścieżkę dotykową o szerokości 30 cm wkomponowaną 
w powierzchnię posadzki, o fakturze wskazującej kierunek. Na zakończeniach ścieżek, 
skrzyżowaniach oraz przed drzwiami znajdują się znaki ostrzegawcze umieszone w 
podłodze o wymiarach kwadratu 40x40cm. Tego typu płytki mają charakterystyczne 
guziki.  

W budynku  drzwi prowadzące do pomieszczeń mają wymiary 90x200cm oraz 
wypukłe, jednakowe dla całego obiektu oznakowanie w fromie alfabetu Braile`a 
umieszczone na skrzydle drzwi nad klamką, na wysokości 140cm od powierzchni 
podłogi. Framuga oraz skrzydło drzwi w kolorystyce kontrastującej z powierzchnią 
ściany, na której się znajdują. Klamka zamieszczona na wys. 100cm od powierzchni 
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podłogi z możliwością obsługi jedną ręką, bez konieczności wykonania ruchu 
obrotowego nadgarstka, mocnego ściskania i chywtania.  

Szklane drzwi prowadzące do kiosku są wyposażone w dwa pasy o szerokości 
minimum 10 cm i umieszczone na wysokości 100cm oraz 150cm, co ułatwia 
korzystanie z nich zwłaszcza osobom z dysfunkcją wzroku. 

− Udogodnienia w strefie wejściowej 
  Główne drzwi 

wejściowe wyposażone są w fotokomórkę, dzięki czemu otwierają się automatycznie. 
Wycieraczka wejściowa wkomponowana w powierzchnię terenu o długości włókien nie 
przekraczającej 15mm.    

  - Elementy w wc dla niepełnosprawnych 
   W budynku przewidziana jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową dostępna ze strefy podróżnych. Drzwi do toalety szer. 90cm, wyposażone w 
samozamykacz z blokadą. W pomieszczeniu zapewniono przestrzeń manewrową o 
wymiarach 150cmx150cm oraz umożliwiono dojazd do wrzystkich urządzeń osobom na 
wózkach inwalidzkich, uwzględniając niezbędną, odpowiednią dla każdego urządzenia 
przestrzeń manewrową.  W pomieszczeniu zastosowano następujące elementy: 

a. umywalka dla osób niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym (górna 
krawędź umywalki na wys. 80cm, dolna krawędź na wys. 70cm) 

b. bateria umywalkowa uruchamiana automatycznie 
  c. lustro uchylne 60x60 cm mocowane na wys. 125 cm ( wys. w osi 

dolnego mocowania) z uchylną rączką 
  d. uchwyt ścienny prosty długości 60cm zamontowany na wys. 68cm 
  e. Podajnik papieru toaletowego zamontowany na wys. 60cm od pow. 

podłogi, oraz w odległości 80cm od tylnej ściany toalety 
  f. uchwyt ścienny prosty długości 80cm na wys. 75cm od pow. podłogi 
  g. miska ustępowa dla niepełnosprawnych zawieszona na wys. 45cm 

(odległość  
mierzona od górnej krawędzi deski 
  h. uchwyt ścienny uchylny 60cm na wys. 75cm (wys. w osi górnej rurki). 

  i. dozowniki mydła, papierowych ręczników, suszarki do rąk itp. 
umieszczone w sposób pozwalający na korzystanie z nich przez osoby poruszające się 
na wózkach inwalidzkich. 

 
 Założenie projektowe nie obejmuje wyposażenia wnętrz. Projekt aranżacji 

wnętrz należy wykonać zgodnie z wytycznymi do projektowania dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
4.5.  Instalacje elektryczne 

Obiekty wyposażone są w instalacje elektryczne i nisko-prądowe. Budynki 
Dworca i Parkingu dwupoziomowego wyposażone są w GŁÓWNY WYŁĄCZNIK 
PRĄDU w razie awarii lub pożaru na terenie obiektu. 

 
4.6. Instalacje wodno-kanalizacyjne 
Obiekty wyposażone w instalacje kanalizacyjną deszczową. Posiadają 

wyposażenie w instalację elektryczną i hydrantową. Ponadto Budynek Obsługi 
Podróżnych wyposażony jest w instalację wodną i kanalizacyjną. 
 

4.7. Wentylacja i klimatyzacja  
Wentylacja większości pomieszczeń będzie odbywała się za pomocą wentylacji 

mechanicznej, szczegółowy projekt  instalacji  będzie zawarty w projekcie 
wykonawczym. Wentylacja grawitacyjna przewidziana jest tylko dla pomieszczenia na 
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gromadzenie odpadów, przekrój kanału 12x17cm. Dodatkowo budynek obsługi 
podróżnych wyposażony będzie w klimatyzację. 

  
4.8. Składowanie odpadów 

 Składowanie  odpadów przewidziano w pomieszczeni zlokalizowanym w budynku 
w pomieszczeniu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz wyposażonym  w wentylację i 
złączkę z wodą. 

4.9. Malowanie pasów ruchu w parkingu 
 Należy przewidzieć malowanie pasów ruchu w budynku parkingu dwu – 
poziomowego trwałą farbą drogową. Oddzieleniu podlegają poszczególne obszary 
wraz z symbolami graficznymi: dla niepełnosprawnych, dla matki z dzieckiem, ruchu 
pieszych. Linie rozgraniczające w kolorze śnieżno - białym, dodatkowo obszary w  
liniach pieszego ruchu w kolorze błękitnym.  
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5.0. Warunki ochrony Przeciwpożarowej Budynek Dworca 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL 
I. Jest dwukondygnacyjny. Ze względu na swoje przeznaczenie składa się w głównej 
mierze ze strefy podróżnych, tj. pomieszczenia oczekiwania ludzi, które znajduje się na 
parterze obiektu; na piętrze znajduje się taras, na który można się dostać klatką 
schodową lub dźwigiem (windą) – nie przewiduje się przebywania ludzi na tym tarasie, 
dostęp jedynie dla obsługi technicznej i konserwacji urządzeń. Do strefy podróżnych 
przylegają różne pomieszczenia obsługi – są one oddzielone od strefy podróżnych 
elementami budowlanymi o wymaganej klasie odporności ogniowej i nie stanowią 
pasażu.  
Wysokość obiektu mierzona od poziomu terenu do stropu/dachu wraz z ociepleniem 
wynosi 8,965 m – obiekt kwalifikuje się jako niski (N).  
Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 370,38m2, kubatura brutto 2224,00 m3. 

3. 5.1. Odległość od innych obiektów 

Wymagana odległość obiektu od sąsiednich budynków wynosi 16m od strony 
ściany zewnętrznej przeszklonej na powierzchni powyżej 70% i 8m od strony ścian 
pełnych. 
Rzeczywista minimalna odległość od istniejących lub projektowanych budynków oraz 
od granic działki wynosi powyżej 16m. 

4. 5.2. Dojazd pożarowy 

Do obiektu należy doprowadzić drogę pożarową, lecz ze względu na wysokość 
obiektu oraz liczbę jego kondygnacji nie ma obowiązku zapewnienia, by droga 
pożarowa przebiegała wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości od 5 do 15m oraz 
by pomiędzy drogą a budynkiem nie znajdowały się elementy zagospodarowania 
terenu i drzewa o wysokości mniejszej niż 3m. Wystarczające jest zapewnienie 
możliwości zawrócenia pojazdów pożarniczych w pobliżu budynku oraz doprowadzenie 
drogi do budynku i połączenie jej z budynkiem utwardzonym dojściem o szerokości 
minimum 1,5m i długości nie większej niż 30m.  
Zachować należy odpowiednie parametry nośności i szerokości drogi. Drogi pożarowe 
umożliwią przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN 
(kiloniutonów). Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie będzie 
wynosił mniej niż 11m. 
Drogi pożarowe stanowić będą: ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Rzepakowa, ul. gen. 
Zygmunta Waltera Jankego, oraz system dróg wewnętrznych z placem manewrowym.  

5. 5.3. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 10dm3/sek, tj. 
wymagany jest  jeden hydrant zewnętrzny o średnicy 80mm i nominalnej wydajności 
10dm3/sek, co zostanie zapewnione. Źródło wody do celów przeciwpożarowych 
stanowić będzie hydrant nadziemny DN80 – nominalna wydajność wynosić ma co 
najmniej 10dm3/s. Miejsce lokalizacji hydrantu zewnętrznego zostanie oznakowane 
zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. Znajduje się on w odległości 
mniejszej niż 50 m od projektowanego obiektu. 

6. 5.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra 
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Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. 
Nr 109, poz. 719). 

7. 5.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Nie określa się wielkości gęstości obciążenia ogniowego dla stref zaliczanych 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL.  

8. 5.6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej 
kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. 

Obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi zgodnie z opisem na 
wstępie rozdziału, tj. ZL I.  
Pomieszczenia socjalne, techniczne i gospodarcze nie są przeznaczone na pobyt ludzi 
– czas przebywania w nich tych samych osób wynosi poniżej 2 godzin w ciągu doby. 

9. 5.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
zewnętrznych. 

W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone 
wybuchem. 

10. 5.8. Podział na strefy pożarowe  

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 

11. 5.9. Warunki budowlane  

Wymagana klasa odporności pożarowej dla strefy ZL I – „C”; obiekt zostanie 
wykonany z elementów NRO – nierozprzestrzeniających ognia. Wymagana klasa 
odporności ogniowej elementów budowlanych dla klasy C: 
- główna konstrukcja nośna        R60 
- strop           REI60 
- ściana zewnętrzna  
(dotyczy pasów między kondygnacyjnych)     EI30  
- konstrukcja dachu         R30 
- przekrycie dachu          RE30 
- ścian wewnętrznych,     
w tym stanowiących obudowę drogi ewakuacyjnej    EI15 
- obudowa klatki schodowej       REI60 
- biegi i spoczniki schodów – z materiałów niepalnych    R60 
- Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych   NRO. 
Podane powyżej klasy odporności ogniowej dotyczą elementów wraz z uszczelnieniami 
złączy i dylatacjami. Przekrycie dachu zostanie wykonane jako NRO – docieplenie z 
materiału niepalnego, wełna mineralna.  
Odporności ogniowe elementów budowlanych zostały naniesione na części rysunkowej 
projektu. 
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12. 5.10. Warunki ewakuacji 

Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 
dopuszczalnej, tj. 40m. Wyjścia z pomieszczeń powinny mieć szerokość 0,9m w świetle 
ościeżnicy. 
Ewakuacja na zewnątrz obiektu ze strefy klienta zapewniona jest czworgiem drzwi 
1,2m (z nie blokowanym skrzydłem o szerokości 0,9m), otwieranymi zgodnie z 
kierunkiem ewakuacji, tj. na zewnątrz obiektu. 
Klatka schodowa powinna posiadać spocznik o szerokości 1,5m i biegi schodowe o 
szerokości 1,2m. 
Strefa klienta oraz toalety dla niepełnosprawnych zostaną wyposażone w instalację 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonaną zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 
50172. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i wyjść ewakuacyjnych będzie 
zgodne z wymaganiami Polskich Norm w sposób dostarczający niezbędnych informacji 
do ewakuacji. 

13. 5.11. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i 
wyposażenia stałego. 

Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne 
odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy. Okładziny sufitów oraz sufity 
podwieszone, wykonane będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących 
i nie odpadających pod wpływem ognia. 

14. 5.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 

Budynek wyposażony zostanie w: 
instalację odgromową w wykonaniu podstawowym;  
przeciwpożarowy wyłącznik prądu umiejscowiony przy wejściu do obiektu – 
oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk 
wyłącznika przeciwpożarowego prądu zostanie połączony z cewką wybijakową w 
rozdzielni elektrycznej w złączu (gdzie następować będzie rzeczywiste wyłączenie 
dopływu prądu) za pomocą kabla o klasie odporności ogniowej PH90. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinać będzie dopływ prądu do wszystkich 
obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru; użycie wyłącznika nie spowoduje 
włączenia innego źródła energii elektrycznej – np. agregatu. 
 
Przewody wentylacji bytowej, zabudowane w obiekcie zostaną wykonane z materiałów 
niepalnych. Przewody wentylacji zostaną wykonane i poprowadzone w taki sposób, 
aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1kN na elementy 
budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający 
kompensację wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów 
budowlanych zostaną wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie 
siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 
odporności ogniowej klapy odcinającej. W przewodach wentylacyjnych nie będą 
prowadzone inne instalacje.  

15. 5.13. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. 

Obiekt zostanie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 
instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: wykonaną zgodnie z 
postanowieniami PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. i 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy 
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oświetlenia ewakuacyjnego posiadać będą indywidualne inwertery oraz funkcję auto-
test. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natężenie 
oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w pomieszczeniu – strefie klienta mierzone w jej 
osi przy podłodze, nie może być niższe niż 1Lux; w pobliżu przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu oraz przy hydrantach wewnętrznych natężenie oświetlenia powinno 
wynosić co najmniej 5Lux. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia 
oświetlenia na drodze ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować 
zjawisko olśnienia przykrego). 
Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiągnąć wartość 50% założonego 
natężenia oświetlenia po 5s, a pełne natężenie oświetlenia po 60s od załączenia, 
oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi się załączyć w czasie nie dłuższym niż 2s 
po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego. 
Na zewnątrz obiektu oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy umieścić w sposób 
zapewniający oświetlenie terenu przy wyjściach (na zewnątrz obiektu); należy 
zastosować oprawy zapewniające właściwe funkcjonowanie w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. 
wewnętrzna przeciwpożarowa instalacja wodociągowa: obiekt zostanie 
wyposażony w hydranty wewnętrzne DN25 z wężem półsztywnym o wydajności 
1dm3/s każdy – hydranty powinny swym zasięgiem pokrywać całą powierzchnię 
chronionej strefy pożarowej. Przewody zasilające instalacji, z której pobiera się wodę 
do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych i 
posiadać średnicę nominalną co najmniej DN25. Należy zapewnić możliwość poboru 
wody z co najmniej dwóch sąsiednich hydrantów jednocześnie.  
Długość odcinka węża pożarniczego 30m. Czas działania hydrantów wewnętrznych 
wynosić będzie co najmniej jedną godzinę. Miejsca lokalizacji hydrantów wewnętrznych 
zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.  
Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich 
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji – w takiej 
sytuacji należy zastosować zawór pierwszeństwa.  
przeciwpożarowy wyłącznik prądu – opisany w punkcie 12. 
 
UWAGA! Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane w oparciu o 
projekty wykonawcze uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych (wymóg formalny określony w przepisach 
przeciwpożarowych). 

16. 5.14. Gaśnice 

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe czterokilogramowe do gaszenia 
pożarów grupy ABC oraz urządzeń i instalacji pod napięciem. Długość dojścia do 
gaśnicy nie może przekroczyć 30m. Do gaśnicy zostanie zachowany dostęp o 
szerokości co najmniej 1m. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 3dm3 
zastosowanego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni 
budynku.  
Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 4kg, 
przeznaczone do gaszenia pożarów grup ABC i urządzeń i instalacji pod napięciem. 
Miejsca lokalizacji gaśnic przenośnych zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm w tym zakresie. Gaśnice będą umieszczone w zintegrowanych szafkach 
hydrantów wewnętrznych.  
 
Uwaga! Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy opracować 
instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodną z wymaganiami rozporządzenia 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 
2010r. Nr 109, poz. 719). 
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6.0 Warunki ochrony przeciwpożarowej Budynek Garażu dwu – poziomowego  
Obiekt jest garażem otwartym i stanowi jedną strefę pożarową PM. Jest 

dwukondygnacyjny.  
Wysokość obiektu mierzona od poziomu terenu do stropu/dachu wraz z 

ociepleniem wynosi 8.80 m – obiekt kwalifikuje się jako niski (N).  
Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 8468,00 m2, kubatura brutto 34210,72m3.  

6.1. Odległość od innych obiektów 

Wymagana odległość obiektu od sąsiednich budynków wynosi 16m. 
Rzeczywista minimalna odległość od istniejących lub projektowanych budynków wynosi 
47 m oraz od granic działki wynosi  odpowiednio  20 m. 

6.2. Dojazd pożarowy 

Dla obiektu nie jest wymagana droga pożarowa. Dojazd będzie zapewniony ul. 

Jankego. 

6.3. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 10dm3/sek tj. 
wymagany jest  jeden hydrant zewnętrzny o średnicy 80mm i nominalnej wydajności 
10dm3/sek, co zostanie zapewnione. Źródło wody do celów przeciwpożarowych 
stanowić będzie hydrant nadziemny DN80 – nominalna wydajność wynosić ma co 
najmniej 10dm3/s. Miejsce lokalizacji hydrantu zewnętrznego zostanie oznakowane 
zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. 

6.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. 
Nr 109, poz. 719); jedynie parkowanie pojazdów. 

6.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Gęstość obciążenia ogniowego dla garaży określa się na do 500MJ/m2, jedynie 
dla celów ustalenia wymaganych odległości miedzy obiektami – do 1000MJ/m2.  

6.6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i w poszczególnych pomieszczeniach. 

Obiekt nie jest klasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba 
osób na kondygnacji wynosi: 194 x 4 = 776 

Pomieszczenia socjalne, techniczne i gospodarcze nie są przeznaczone na 
pobyt ludzi – czas przebywania w nich tych samych osób wynosi poniżej 2 godzin w 
ciągu doby. 

6.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone 
wybuchem. 
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6.8. Podział na strefy pożarowe  

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 

6.9. Warunki budowlane  

Wymagana klasa odporności pożarowej: „D”; obiekt zostanie wykonany z 
elementów NRO – nierozprzestrzeniających ognia. Wymagana klasa odporności 
ogniowej elementów budowlanych dla klasy D: 
główna konstrukcja nośna         R30 
strop            REI30 
konstrukcja dachu         brak wymagań 
przekrycie dachu         brak wymagań 
ścian wewnętrznych,  
w tym stanowiących obudowę drogi ewakuacyjnej    EI15 
ściana zewnętrzna  
(dotyczy pasów między kondygnacyjnych)       EI30  
obudowa klatek schodowych        REI30 
(ściany prostopadłe do ścian zewnętrznych garażu – bez otworów) 
Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych   NRO. 
Podane powyżej klasy odporności ogniowej dotyczą elementów wraz z uszczelnieniami 
złączy i dylatacjami. Przekrycie dachu zostanie wykonane jako NRO – izolacja z 
materiału niepalnego, wełna mineralna.  
Odporności ogniowe elementów budowlanych zostały naniesione na części rysunkowej 
projektu. 

6.10. Warunki ewakuacji 

Długość przejść ewakuacyjnych w garażu nie przekracza dopuszczalnej dla 
garażu otwartego, tj. 60m. 

Ewakuację zapewniają trzy klatki schodowe o szerokości schodów i spoczników 
0,9m i wysokości stopni do 0,19m.  

Wyjścia z klatek schodowych – szerokość minimum 0,9m. 
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm w sposób dostarczający niezbędnych informacji do 
ewakuacji. 

6.11. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i 
wyposażenia stałego. 

Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne 
odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy.  

6.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 

Budynek wyposażony zostanie w: 
-  instalację odgromową w wykonaniu podstawowym; 
-  przeciwpożarowy wyłącznik prądu umiejscowiony przy wejściu do obiektu – 
oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Przycisk 
wyłącznika przeciwpożarowego prądu zostanie połączony z cewką wybijakową w 
złączu elektrycznym zlokalizowanym na zewnątrz obiektu (w której następować będzie 
rzeczywiste wyłączenie dopływu prądu) za pomocą kabla o klasie odporności ogniowej 
PH90. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinać będzie dopływ prądu do wszystkich 
obwodów. 
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6.13. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. 

Obiekt zostanie wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 
-  instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: obejmującą cały obiekt 
wraz z klatkami schodowymi, wykonaną zgodnie z postanowieniami PN-EN 1838:2005 
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. i PN-EN 50172:2005 Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego posiadać 
będą indywidualne inwertery oraz funkcję auto-test. Czas działania oświetlenia 
ewakuacyjnego wyniesie co najmniej 60min. Natężenie oświetlenia na drodze 
ewakuacyjnej o szerokości do 2m, mierzone w jej osi przy podłodze, nie może być 
niższe niż 1Lux; w pobliżu przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz przy hydrantach 
wewnętrznych i gaśnicach natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 5Lux; w 
obszarze środkowym drogi ewakuacyjnej, który jest nie mniejszy niż połowa szerokości 
tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%. Drogi 
ewakuacyjne szersze niż 2m mogą być traktowane jak kilka dróg ewakuacyjnych o 
szerokości 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia na 
drodze ewakuacyjnej nie może być większy niż 40:1 (aby wyeliminować zjawisko 
olśnienia przykrego). 
Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiągnąć wartość 50% założonego 
natężenia oświetlenia po 5s, a pełne natężenie oświetlenia po 60s od załączenia, 
oświetlenie na drogach ewakuacyjnych musi się załączyć w czasie nie dłuższym niż 2s 
po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego. 
Na zewnątrz obiektu oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy umieścić w sposób 
zapewniający oświetlenie terenu przy wyjściach. 
-  wewnętrzna przeciwpożarowa instalacja wodociągowa: obiekt zostanie 
wyposażony w hydranty wewnętrzne DN33 z wężem półsztywnym o wydajności 
1,5dm3/s każdy – hydranty powinny swym zasięgiem pokrywać całą powierzchnię 
chronionej strefy pożarowej. Przewody zasilające instalacji, z której pobiera się wodę 
do celów przeciwpożarowych powinny zostać wykonane z materiałów niepalnych i 
posiadać średnicę nominalną co najmniej DN50. Należy zapewnić możliwość poboru 
wody z co najmniej dwóch sąsiednich hydrantów jednocześnie. Długość odcinka węża 
pożarniczego 30m. Czas działania hydrantów wewnętrznych wynosić będzie co 
najmniej jedną godzinę. Miejsca lokalizacji hydrantów wewnętrznych zostaną 
oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.  
Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich 
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji – w takiej 
sytuacji należy zastosować zawór pierwszeństwa. Należy zapewnić ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi (niską temperaturą) poprzez zastosowanie ogrzewania 
przewodów zapobiegającego zamarzaniu wody w instalacji. 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – opisany w punkcie 12. 
 
UWAGA! Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane w oparciu o 
projekty wykonawcze uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych (wymóg formalny określony w przepisach 
przeciwpożarowych). 

6.14. Gaśnice 

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe czterokilogramowe do gaszenia 
pożarów grupy ABC oraz urządzeń  i instalacji pod napięciem. Długość dojścia do 
gaśnicy nie może przekroczyć 30m. Do gaśnicy zostanie zachowany dostęp o 
szerokości co najmniej 1m. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg lub 3dm3 
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zastosowanego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300m2 powierzchni 
budynku.  

Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 
4kg, przeznaczone do gaszenia pożarów grup ABC i urządzeń i instalacji pod 
napięciem. Miejsca lokalizacji gaśnic przenośnych zostaną oznakowane zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Gaśnice będą umieszczone w 
zintegrowanych szafkach hydrantów wewnętrznych.  
 
Uwaga! Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu należy opracować 
instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodną z wymaganiami rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 
2010r. Nr 109, poz. 719).
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7.0. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(BiOZ).  
. 
7. 1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Zgodnie z zamierzeniami inwestora projektuje się: 
- budynek usługowo – handlowy  
- wiatę peronową 
 

Zakres robót wykonywanych przy realizacji obiektu: 
Roboty budowlano-montażowe: 
roboty murarskie 
roboty montażowe konstrukcji 
roboty montażowe dociepleń ściennych i stropowych oraz pokrycia dachowego 
roboty betoniarskie  
 
Roboty instalacyjne i wykończeniowe 
montaż stolarki okiennej i ślusarki 
wykonanie tynków 
wykonanie podkładów betonowych pod posadzki 
roboty okładzinowe ścian 
roboty malarskie 
wykonanie i montaż posadzek 
roboty porządkowe  
 
Roboty zewnętrzne: 
wykonanie nawierzchni utwardzonej 
wykonanie ogrodzenia działki 
 
7.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie przewidzianym pod budowę nie ma istniejących obiektów 
budowlanych, które przewidziano do rozbiórki bądź wyburzenia. 
 
7.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Podczas wykonywania robót budowlanych miejscami na działce, które mogą 
stwarzać zagrożenia są: 

miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej 
plac składowania materiałów 
teren wokół obiektu -(spadające przedmioty, zagrożenia stanowiskowe)  
stanowisko betoniarki, podajnika i materiałów sypkich 
stanowisko piły tarczowej 
kocioł do podgrzewania lepiku 

 
7.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia. 
 

1) upadek z wysokości: 
ekspozycja zagrożenia bardzo duża-codziennie 
miejsce występowania zagrożenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokości, prace 
montażowe, prace przy montażu dociepleń ściennych i dachowych, prace przy 
robotach betoniarskich, prace murarskie przy wykonywaniu elewacji, prace na 
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stromych powierzchniach, prace blacharskie, dekarskie, prace przy transporcie 
elementów konstrukcji i pokrycia na miejsce wbudowania 
zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 
 
2) porażenie prądem elektrycznym: 
a) ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa- kilka razy na dzień 
miejsce wystąpienia zagrożenia to: elektronarzędzia, betoniarka, podajnik do betonu, 
piła tarczowa, kable przesyłające energię elektryczną 
c)  zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie 
 
3) skaleczenia: 
ekspozycja zagrożenia bardzo duża-codziennie 
miejsce występowania zagrożenia to: ostre krawędzie detali 
zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie 
 
4) uderzenie i przygniecenie: 
ekspozycja zagrożenia bardzo duża- codziennie 
miejsce występowania zagrożenia: przy robotach montażowych, przy transporcie 
ręcznym, przy składowaniu materiałów 
zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 
 
5) poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek: 
ekspozycja zagrożenia bardzo duża- codziennie 
miejsce występowania zagrożenia to: stanowisko pracy, plac budowy 
zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 
 
6) upadające przedmioty: 
a) ekspozycja zagrożenia bardzo duża- codziennie 
b) miejsce występowania zagrożenia to: rusztowania, montaż elementów, podnoszenie 
materiałów 
c) zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 
 
7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn: 
ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa- kilka razy na dzień 
miejsce występowania zagrożenia to: piła tarczowa, giętarka, betoniarka, przecinarka 
do płytek, gilotyna 
zagrożenie występuje w czasie do 7,5 godzin dziennie 
 
8) urazy oczu: 
ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa- kilka razy na dzień 
miejsce występowania zagrożenia to: betoniarka, stanowiska tynkarskie, roboty 
izolacyjne (wełna mineralna, styropian) 
zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 
 
9) oparzenia: 
ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa- kilka razy na dzień 
miejsce występowania zagrożenia to: kocioł do grzania lepiku, roboty izolacyjne i 
pokrywcze. 
zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie 
 
7.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, takich jak: 
- roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0m 
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- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań 
Pracownik przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz podstawowe prowadzone przez 
kierownika budowy, natomiast pracownik przesunięty do robót niebezpiecznych 
przechodzi szkolenie stanowiskowe. 
 
7.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
odpowiednio wyposażony punkt p.poż. 
gaśnica w punkcie p.poż. 
punkt sanitarny  
wyznaczone drogi ewakuacyjne 
wyznaczone punkty poboru wody 
oznaczony zawór odcinający prąd 
zaplanowanie prawidłowej kolejności montażu konstrukcji 
zabezpieczenie konstrukcji podczas montażu przed upadkiem spowodowanym 
działaniem wiatru 
zabezpieczenie wszystkich wejść do budynku podczas prowadzenia robót 
budowlanych. 
 
7.7. Przy wykonywaniu robót montażowych wykonawca zapewni: 

sprzęt zabezpieczający prace na wysokości (liny, pasy, kaski) 
wykonanie rusztowań zgodnie z obowiązującą normą  
wykonanie robót budowlano – montażowych pod kierownictwem osoby 

posiadające stosowne uprawnienia.  
Całość prac należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej według 

przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.09.2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych. 
/Dz. U. nr 29 z 2000 r. poz. 366,  z późniejszymi zmianami/. przestrzeganie na terenie 
inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich przepisów prawnych. 

 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót 
budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę 
koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót, których nie można 
określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac w oparciu o zakładany 
harmonogram prowadzenia robót i powinno się potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie 
powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o nie wymienione na niej 
zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy. 
 

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego 
przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu     i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
  
UWAGI: 
1) Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Projektantem, Autorem projektu. 
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2) Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty, lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania. Z obowiązku powyższego wyłączone są materiały 
powszechnie znane i stosowane. Prace należy prowadzić zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz obowiązującymi przepisami 
BHP i ppoż.  
3) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 
4) Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem konstrukcji. 
 
 
 
 
 

 


