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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest opis techniczny  do projektu  architektoniczno budowlanego budynków 
usługowego. 
 

2. INWESTOR 
 

3. LOKALIZACJA 
JEDNOSTKA EWID.120903_5 MYŚLENICE, OBRĘB EWID. 0008 KRZYSZKOWICE, DZ NR 666/7;667/7 
 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- wytyczne zleceniodawcy 
- wizja lokalna 
- obowiązujące Normy i przepisy Prawa Budowlanego 

 

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Budynek usługowy. 

 
6. BUDYNEK USŁUGOWY 

 
6.1. DANE OGÓLNE 

 
Budynek parterowy. 
Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci 30o. 
Układ funkcjonalny pomieszczeń wg. rzutów poszczególnych kondygnacji. 
Podstawową funkcją projektowanego budynku jest obsługa biurowa działalności polegającej głównie 
na sprzedaży wyposażenia maszyn budowlanych, funkcję tą będzie spełniał parter budynku 
 
Budynek wyposażony jest w: 
-  instalację elektryczną, która poza standardowymi potrzebami będzie wykorzystywana do ogrzewania 
wody użytkowej i pomieszczeń 
- instalację wod-kan 
 
W budynku nie będą występowały czynniki uciążliwe dla zdrowia, przewiduje się pobyt w części 
usługowej (parter) nie więcej niż 4 osób, wysokość pomieszczeń wynosi 3m. 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne do wysokości 2m posiadają powierzchnie zmywalne. 
 
Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowo-zachodniej. 
Podstawowe parametry projektowanego budynku usługowego : 

Projektowany budynek usługowy  
Parametry 

Powierzchnia zabudowy 61,25 m2 

Powierzchnia użytkowa 47,05 m2 

Kubatura 285,00 m3 

Rodzaj dachu  dwuspadowy  

Spadek dachu 300 

Wysokość do kalenicy od poziomu terenu  5,71 m                                        

 
 
 
 
 



            
  

6.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA 
Forma architektoniczna obiektów wynika głównie z zasady racjonalności techniczno-ekonomicznej i 
podporządkowana jest funkcji. 
 

6.3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 

• KONSTRUKCJA: 

o Murowana o stropach drewnianych w układzie mieszanym. 

• FUNDAMENTY/ŚCIANY FUNDAMENTOWE: 

o Ławy fundamentowe: 
Żelbetowe wykonane z betonu żwirowego klasy C16/20 (B20), na podbudowie z betonu klasy C8/10 gr.10 cm. 
Wysokość ław i szerokość wg projektu konstrukcji. 
Zbrojenie podłużne ław pod ścianami fundamentowymi, jako zabezpieczenie budynku przed nierównomiernym 
osiadaniem podłużnie prętami 4Ø12 ze stali klasy  A -IIIN,  
oraz strzemionami poprzecznie, Ø6co25 cm ze stali klasy A-I. Otulenie fundamentów 5cm.  

o Ściany fundamentowe wewnętrzne : 
Wylewane na morko z betonu klasy C16/20 (B20) gr.25cm.  

• ŚCIANY BUDYNKU:  

o Ściany zewnętrzne konstrukcyjne dwuwarstwowa parteru i poddasza:   
Pustaki ceramiczne gr.25cm, 
Ocieplenie styropian gr.15cm, tynk cienkowarstwowy. 

o Ściany wewnętrzne konstrukcyjne parteru i poddasza: 
Pustaki ceramiczne gr.25cm, 

o Ściany wewnętrzne działowe: 
Pustaki ceramiczne gr.12cm, 

• ELEMENTY ŻELBETOWE  

o nadproża, wieńce,: 
Żelbetowe monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25 (B25). 
Stal konstrukcyjna klasy A -IIIN, otulenie 2cm. 
Wymiary elementów oraz przekroje i rozstaw zadanego zbrojenia wg rysunków branży konstrukcyjnej. 

• WIĘŹBA DACHOWA : 

o Drewniana wykonana z drewna sosna/świerk klasy C24, czterostronnie struganego o wilgotności 15-18%. 
Elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciw grzybom i owadom oraz przeciwpożarowo 
 (np. OGNIOCHRON). Jako pokrycie dachowe przewidziano dachówkę ceramiczną. 

• KOMINY:  

o Wentylacyjne: 
1xPustaki wentylacyjne „Leier” o wymiarach 25x52cm. 

o Uwagi: Przewody wentylacyjne wyposażyć w kratki wentylacyjne nieregulowane 14x20cm. 
Drzwi do pomieszczeń z kratkami wentylacyjnymi wyposażyć w otwory wentylacyjne. 
Każdy pokój wyposażyć w jeden nawiewnik, w salonie zastosować dwa nawiewniki. Nawiewniki regulowane o 
przepływie powietrza 5-35 m³/h instalowane w górnej części konstrukcji okna. 

• IZOLACJE:  

o Przeciwwilgociowa:  
Izolacje przeciwwilgociową należy każdorazowo dostosować do istniejących warunków wilgotnościowych gruntu i 
poziomu zwierciadła wody gruntowej określonej po wykonaniu wykopów. 
Dla gruntów mało wilgotnych przyjęto: 
- pozioma ścian fundamentowych i podłóg na gruncie: 2x papa termozgrzewalna, izolację poziomą wyprowadzić po 
zewnętrznej stronie ściany min.35cm nad poziom terenu. 
- pionowa ścian fundamentowych: abizol R+P (do stosowania pod styropian) 

o Termiczna: 

- Dach drewniany:”Isover Dachoterm”  l=0,033 28cm 

- Ściany zewnętrzne: styropian 15cm l=0,031 

- Podłogi na gruncie: styropian 10cm l=0,031 

- Ściany fundamentowe: Styropian gr. 15 cm l=0,031 

o Paroprzepuszczalna – nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności. 

o Paroszczelna – nad parterem, piętrem I. 



            
  

 
5.WYKOŃCZENIE OBIEKTU: 

• POSADZKI I PODŁOGI:  
o Wg tabeli „Program użytkowy”. W pomieszczeniach 

                                        z okładzina ceramiczna zastosować cokoliki z płytek ceramicznych na wysokość 5 cm,  

• TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE:  
o Ściany murowane i stropy: Tynki cementowo-wapienne. 
o Łazienki i pomieszczenia sanitarne: Płytki ceramiczne. 
o Malowanie: farbami emulsyjnymi. 
o Stolarka wewnętrzna: drewniana typowa. 

• TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE:  
o Tynki elewacyjne: akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe. 
o Cokoły: płytki klinkierowe, na zaprawie mrozoodpornej. 
o Opaski: dookoła budynku opaski żwirowe o szerokości 50cm. 
o Rynny i rury spustowe: system rynnowy z tworzywa sztucznego. 

• STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:  
o Stolarka zewnętrzna drzwi wejściowe, okna i drzwi balkonowe:  

PCV lub drewniana  U=0,8  W/m²K 

 

6.4. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 
INSTALACYJNEGO 

 
� Instalacje elektryczne 

Szczegółowe dane odnośnie wyposażenia budynku według opisu technicznego dla branży 
eklektycznej. 

� woda 
Szczegółowe dane odnośnie wyposażenia budynku według opisu technicznego dla branży 
sanitarnej. 

 
� kanalizacja sanitarna 

Szczegółowe dane odnośnie wyposażenia budynku według opisu technicznego dla branży 
sanitarnej. 

� gaz 
Projektowany budynek nie wymaga zaopatrzenia w gaz. 

 

6.5. SPOSÓB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Poziom parteru budynku jest podniesiony względem terenu, dla umożliwienia wjazdu przez osoby 
niepełnosprawne zastosowano pochylnię o nachyleniu 8%. 

 

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU  
NA ŚRODOWISKO , ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
- Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko 
(Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. z 2001 r. 
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, 
poz. 2573 z 2004 r.) 

- Budowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko obszaru inwestycji i 
otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar 
oddziaływania projektowanej budowy jak i podłączy mediów do budynku  zamyka się w granicach 
zainwestowania. Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu nie może 



            
  

powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

- Lokalizacja obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
- Budynek usytuowany za wymaganą linią zabudowy wyznaczoną przez pobliską drogę. 
- Osoby trzecie: 

Projektowana budowa nie powoduje naruszenia praw osób trzecich, nie stanowi przeszkody w 
dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności,  nie wpływa również 
negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. 

 
8. MOŻLIWOŚĆ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ 

Nie dotyczy 

9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE- WYMOGI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

- Powierzchnia zabudowy     61,25 m2  (bud. usług.) 
- Powierzchnia użytkowa     47,05m2  (bud. usług.) 
- Kubatura      285,00m2  (bud. usług.) 
- Wysokość budynku    5,41 m     (bud. usług.) 
- Liczba kondygnacji podziemnych  brak 
- Liczba kondygnacji nadziemnych  1    (bud. Usług) 

 
Budynek usługowy 
� Powierzchnia budynku zakwalifikowana została jako jedna strefa pożarowa ZLIII 

 
§273 pkt.1  

 Odległości pomiędzy projektowanymi budynkami tj budynkiem usługowym oraz budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym przewidzianym do realizacji na przedmiotowych działkach ale wg 
odrębnego postępowania nie ustala się, gdyż łączna powierzchnia wewnętrzna  tych budynków nie 
przekracza najmniejszej dopuszczalnej strefy pożarowej. 
Powierzchnia łączna budynków 47,05 m2+189,87 m2 =236,92 m2 – dopuszczalna powierzchnia strefy 
pożarowej 8000 m2. 

 
Parametry pożarowe występujących substancji 

- brak występowania substancji palnych 
 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku usługowego 

§212 pkt.2 oraz punkt 3 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową ZLIII. 
Wymagana klasa odporności pożarowej budynku: „D” 
 
Na podstawie §213 pkt.2 lit.c dla budynku usługowo-biurowego nie stawia się wymagań dotyczących klasy 
odporności pożarowej. 
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego budynku magazynowego 

 

- Gęstość obciążenia ogniowego powierzchni magazynowej  przyjęto  Q < 500 MJ/m2 
 

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM określa poniższa tabela: 
Maksymalna gęstość 

obciążenia ogniowego 
strefy pożarowej w 

budynku 
Q [MJ/m

2
] 

Budynek o jednej 
kondygnacji 

nadziemnej (bez 
ograniczenia 
wysokości) 

Budynek wielokondygnacyjny 



            
  

  niski (N) średniowysoki(SW) wysoki (W) wysokościowy(WW) 

1 2 3 4 5 6 
Q ≤ 500 „E“ „D“ „C“ „B“ „B" 

500<Q≤1000 „D“ „D“ „C“ „B“ „B" 
1000 <Q≤ 2000 „C“ „C“ „C“ „B“ „B" 
2000 <Q≤ 4000 „B“ „B“ „B” * * 

Q > 4000 „A” „A” „A”   

 

Zgodnie z § 212.4 budynek należy zakwalifikować do klasy odporności pożarowej „E” 
 
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji w poszczególnych 

pomieszczeniach 

- Projektowany budynek usługowy zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi :  
strefa ZLIII,  
 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

- W projektowanym obiekcie nie wstępują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów  

 

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, tabela nr 2, dla obliczonej gęstości 
obciążenia ogniowego, oraz powierzchni strefy pożarowej wymagana ilość wody do celów pożarowych 
wynosi 10 dm3/s. 
Wymagana ilość wody jest spełniona poprzez istniejącą infrastrukturę. 
 
Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych 

 

- Obiekty zaprojektowano w klasach odporności pożarowej w których nie stawia się wymagań odnośnie 
klasy odporności pożarowej poszczególnych elementów budynku. 
Wszystkie elementy drewniane będą zabezpieczone środkami ogniochronnymi (np. Ogniochron – 
impregnat firmy Altax), zapewniającymi zabezpieczenie drewna do stopnia niezapalności. 
Elementy więźby drewnianej zabezpieczone wykończeniem wewnętrznej warstwy dachu podwójną 
płytą G-K gr. 1.2cm. 

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

Maksymalne długości przejść ewakuacyjnych nie są przekroczone. 
 
 

 

 



            
  

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, 

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.  

- Instalacje elektroenergetyczne zostały wyposażone w wyłącznik p.poż ulokowanym na zewnątrz 
budynku przy wejściu głównym. Szczegóły w opisie technicznym dla branży elektrycznej 

- Budynek wyposażoną w instalację odgromową. Szczegóły w opisie technicznym dla branży elektrycznej 
 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z 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.    

 

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów §15 pkt.1 i 2 

 

- Budynek kategorii ZLIII, niski o powierzchni nieprzekraczającej 1000m2 nie wymaga zastosowania 
hydrantów. 

 

Wyposażenie w gaśnice 

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów §28  

 

- Budynek kategorii ZLIII powinien być wyposażony w jednostkę środka gaśniczego w ilości 2kg (lub 
3dm3) na 300m2 powierzchni strefy pożarowej. 

- Dla projektowanego budynku usługowego wymagane jest 4kg ((lub 3dm3) środka gaśniczego. 
 
Drogi pożarowe 
- NIE WYMAGANE 
 

 
 












































