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A.
1.

ARCHITEKTURA:
OPIS TECHNICZNY:

Adres inwestycji:

ul. J. Stępkowskiego 15, 05-555 Tarczyn, dz. nr 237/1 i 173
Obręb ew. 0001 Tarczyn; Jednostka ew. 141806_4 Tarczyn

Inwestor:

GMINA TARCZYN
ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem;
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Materiały archiwalne oraz Inwentaryzacja budowlana;

1.1. Stan istniejący zagospodarowania działek; lokalizacja obiektu:
Planowana inwestycja będzie wykonana w ramach głównej inwestycji, jaką jest „Przebudowa i
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie”, usytuowana na terenie dwóch działek: 237/1, oraz 173,
zlokalizowanych w Tarczynie pomiędzy ulicą Stępkowskiego i ulicą Reszki.
Działki nr 237/1 i 173, stanowiące teren inwestycji, o łącznej powierzchni 8875 m2, położone są na terenie
oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 2.UP – tereny zabudowy
usług użyteczności publicznej.
Na działce nr 237/1 obecnie jest zlokalizowany Budynek Szkoły Podstawowej wraz z całą infrastrukturą
techniczną. Teren inwestycji sąsiaduje z działką nr 176/1, na której znajduje się zespół boisk sportowych Orlik
oraz budynek Urzędu Gminy wraz z Domem Kultury. Działki stanowiące teren inwestycji są własnością
Inwestora i posiadają dostęp do drogi publicznej. Istniejące miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
zlokalizowane są na terenie działki 237/1 oraz przy ul. Stępkowskiego i ul. Reszki. Teren działki jest
stosunkowo płaski, z niewielkim spadkiem w stronę północną. Odprowadzenie wód opadowych jest
realizowane na terenie własnym działki oraz w oparciu o lokalny układ kanalizacji deszczowej. Teren
inwestycji jest w pełni zagospodarowany i ogrodzony. Zieleń w rejonie planowanej rozbudowy i parkingu
będzie zrewaloryzowana i częściowo wycięta.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków a obszar, na którym jest zlokalizowany budynek szkoły nie
jest objęty ochroną konserwatorską. Planowana inwestycja nie są uciążliwe dla środowiska przyrodniczego
oraz nie znajdują się w zasięgu oddziaływania innych uciążliwych obiektów.
Istniejąca Szkoła Podstawowa, wraz z salą gimnastyczną i przyległościami, jest usytuowana w centralnej
części działki 237/1. Wejście główne znajduje się od strony południowo wschodniej (od ul. Stępkowskiego),
drugie wejście znajduje się od strony północno – zachodniej (od ul. Reszki). Budynek zostanie rozbudowany
w stronę północną. W związku z tym, że parking dla samochodów osobowych oraz przystanek dla autobusu
szkolnego został zaplanowany przy ul. Reszki, wejście od tej strony dostosowano dla wzmożonego ruchu
użytkowników. Aby uporządkować i poprawić układ komunikacyjny po stronie projektowanego parkingu,
zaplanowano dwa nowe zjazdy i przebudowę jednego istniejącego, oraz jednokierunkowy ciąg jezdny, dla
rodziców przywożących dzieci. Place przed wejściami (od przodu i od tylu szkoły) zostaną przebudowane
i wyposażone w urządzenia małej architektury, nowe oświetlenie terenu oraz zieleń. Cały teren szkoły będzie
ogrodzony i dozorowany.
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1.2. Charakterystyka budynku remontowanego:
Szkoła Podstawowa w Tarczynie, to placówka z wielkimi tradycjami o bardzo wysokim poziomie
nauczania. Budynek składa się z trzech części. Stanowi jeden kompleks obiektów, funkcjonalnie połączonych
ze sobą następujących części:
a) Część Przedwojenna o wymiarach 23,00m x 16,94m i wysokości ok. 16,00m – budynek 3,5 –
kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, przekryty dachem
dwuspadowym;

PROGRAM UŻYTKOWY:
Planuje się wyremontowanie najstarszej części szkoły w takim standardzie, jak w projektowanym
skrzydle. Skrzydło najstarsze, będzie oddzielone od pozostałej części szkoły, jako niezależna strefa pożarowa.
Dodatkowo istniejąca klatka schodowa będzie wydzielona pożarowo i oddymiana. Poddasze zostanie
docieplone.
Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach
inwalidzkich: parter i piętro. Przy wejściu od ul. Stępkowskiego planuje się dodatkowo zamontowanie
platformy przy schodowej. Wszystkie pomieszczenia szkoły będą funkcjonalne powiązane ze sobą.
Planuje się utrzymanie jednakowej lub podobnej kolorystyki pokryć dachowych dla wszystkich obiektów
budowlanych na działce. Planuje się dobrać kolorystykę wynikającą z użytych materialnych materiałów
elewacyjnych (w szczególności cegła, drewno, szkło, stal) i stosować materiały elewacyjne o niskiej
intensywności zabarwienia, z preferencją do odcieni ciepłych oraz biel. Przewiduje się ujednolicenie
kolorystyki we wszystkich częściach szkoły.
Opis należy rozpatrywać łącznie z częścią graficzną.

1.3 Dane techniczne:
Wykaz pomieszczeń (najstarsze skrzydło):
L.p.
1

Kondygnacja
PIWNICA

Typ
PIWNICA

Powierzchnia
43,80 m2

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9

PARTER

KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
ZAPLECZE SALI
SALA KONSUMPCYJNA
SKLEPIK

44,49 m2
17,34 m2
53,82 m2
53,82 m2
19,14 m2
53,82 m2
18,19 m2
35,39 m2
17,42 m2

A-101
A-102
A-103
A-104
A-105
A-106

PIĘTRO 1

KOMUNIKACJA 1
KLATKA SCHODOWA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
GABINET
SALA LEKCYJNA

63,52 m2
17,34 m2
53,82 m2
53,82 m2
19,14 m2
53,82 m2
4

A-201
A-202
A-203
A-204
A-205
A-206

PIĘTRO 2

KOMUNIKACJA 1
KLATKA SCHODOWA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
GABINET
SALA LEKCYJNA

63,22 m2
17,30 m2
53,82 m2
53,82 m2
19,14 m2
53,82 m2

A-301
A-302
A-303
A-304
A-305
A-306

STRYCH

KOMUNIKACJA
SALA
SALA
STRYCH
STRYCH
STRYCH

16,69 m2
31,89 m2
32,23 m2
50,62 m2
20,96 m2
20,96 m2

Powierzchnia użytkowa RAZEM

1053,16 m2

1.4. Warunki gruntowo-wodne:
Nie dotyczy.
1.5. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE:
Nie dotyczy.
1.6. STANDARD WYKOŃCZENIA:
a) Stan wykończeniowy wewnętrzny:
- Posadzki w pomieszczeniach użytkowych oraz komunikacji będą obłożone gresem strukturalnym
w dwóch kolorach o wymiarach 30x60cm oraz 60x60cm; cokoły z gresu ciętego i szlifowanego
o wysokości 15cm; Przy wejściach do budynku należy wykonać zagłębienie ok. 3cm na wycieraczkę
gumową o wymiarach 190x90cm;
- Posadzki w salach lekcyjnych będą obłożone klepką / parkietem drewnianym;
- Posadzki w pomieszczeniach technicznych – gres o wymiarach 30x30cm;
- Cokoły w korytarzach i pomieszczeniach użytkowych z listew drewnianych;
- Ściany tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym lub gipsowym;
- Ściany miejscowo będą obłożone murem z cegły klinkierowej gr. 12cm;
- Miejscowo beton architektoniczny bez wyprawy tynkarskiej;
- Sufity podwieszane systemowe panelowe o module 60x60cm oraz 60x120cm w kolorze białym,
o podwyższonej izolacyjności akustycznej; miejscowo sufity wykonane z płyt gipsowo-kartonowych na
stelażu stalowym (wg części graficznej);
- W salach lekcyjnych ściany z tablicami obłożyć panelami akustycznymi, a ściany podłużne obłożyć
panelami akustycznymi do wysokości 1,0m, lub rozwiązanie równorzędne;
- Biegi i spoczniki schodów wykończone ceramiką gresową o wymiarach 30x60cm typu schodowego; biegi
schodów rozróżnione kolorystycznie od spoczników;
- Ślusarka aluminiowa wewnętrzna i p.poż. w kolorach wg wykazów ślusarki, profile wewnętrzne, szklenie
szkło zespolone bezpieczne, drzwi wyposażone w samozamykacze, zamki i okucia chrom mat; drzwi na
przejściach p.poż. wyposażone w systemy automatycznego zamykania, a okna oddymiające
i napowietrzające w pełną automatykę.
- Drzwi wewnętrzne drewniane – zostaną odrestaurowane;
- Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3,5cm;
- Ściany i sufity gładkie malowane farbami akrylowymi w kolorze wg indywidualnego projektu wnętrza;
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b) Elewacja:
Planuje się ujednolicenie kolorystyki elewacji w całe szkole: ściany, cokoły, obróbki blacharskie.
Uwaga: Wszystkie kolory i faktury materiałowe uzgodnić z projektantem – po uzyskaniu próbek
materiału lub wykonaniu próbki we wnętrzu i na zewnątrz budynku. Wszystkie prace wykończeniowe
powinny być wykonywane zgodnie z technologią wybranych firm, przez wyspecjalizowane ekipy
monterskie lub przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, zgodnie ze sztuką budowlaną.

1.7. ZAGADNIENIA BHP I SANITARNE:
Budynek Szkoły Podstawowej w Tarczynie jest wolnostojący, 3,5 – kondygnacyjny (parter, 1 piętro, 2
piętro i poddasze), częściowo podpiwniczony.
W parterze budynku będą usytuowane: przedsionek, hol główny, gabinet Dyrektorski z sekretariatem,
sale lekcyjne, dwa oddziały dla Klas „0” z łazienkami, główna szatnia uczniowska, klatka schodowa z holem,
mała sala gimnastyczna i zaplecze Sali, sanitariaty ogólne (damski, męski oraz dla niepełnosprawnych),
komunikacja, stróżówka oraz pomieszczenia techniczne i porządkowe. Na 1 piętrze budynku będą
usytuowane: klatka schodowa i komunikacja, sale lekcyjne, pokój nauczycielski z zapleczem sanitarno socjalnym, biblioteka, sala komputerowa, świetlica, gabinety specjalistyczne, sanitariaty ogólne (damski),
sanitariat dla niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe, serwerownia oraz kotłownia. Na 2 piętrze
budynku będą usytuowane: klatka schodowa z komunikacją, sale lekcyjne, sanitariaty ogólne (męski).
Na strychu znajdują się dwie istniejące sale oraz pomieszczenia gospodarcze.
Wszystkie kondygnacje nadziemne w rozbudowywanej części szkoły będą dostępne dla osób
niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia szkoły będą funkcjonalne powiązane ze sobą. Schody będą
spełniać wymogi zawarte w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przy drzwiach wejściowych wewnątrz budynku zaprojektowano kurtyny powietrzne. W całym budynku,
zapewniono wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną lub grawitacyjną, a w części pomieszczeń
klimatyzację. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi będą doświetlone światłem naturalnym
zgodnie z PN. W budynku zapewniono sanitariaty ogólne. Na każdej parterze i 1 piętrze zaprojektowano
pomieszczenie porządkowe na środki czystości i sprzęt porządkowy z punktem czerpania wody.
W budynku będzie zatrudnionych ok. 20 osób w systemie jednozmianowym.
Budynek będzie podłączony do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Na placu przed budynkiem zapewniono dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Wytyczne do planu BiOZ są zawarte w załączniku do niniejszego opracowania. Kierownik budowy jest
zobowiązany do opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

6

1.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

1.1. Przepisy przywołane w projekcie

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Ilekroć, w opracowaniu powołane zostaną stosowne przepisy prawa, tytuł aktu prawnego zastąpiony zostanie
numerem w nawiasie kwadratowym odnoszącym się do stosownego aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale
niniejszego projektu.
1.2. Usytuowanie obiektu
Budynek szkoły podstawowej, będący przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest przy ul. Stępkowskiego
w miejscowości Tarczyn, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński.
Działka pod przedmiotową inwestycję jest ogrodzona, posiada przyłącza sieci infrastruktury technicznej.
Odległość przedmiotowego obiektu od granicy działki > 4,0 m. Odległość od pozostałych budynków na
działkach sąsiednich jest większa niż 8,0 m.
Przekrycie dachu budynku wykonane jako NRO.
Budynek, stanowiący zakres opracowania, przylega ścianą pełną, pełniącą funkcję ściany oddzielenia
przeciwpożarowego o klasie REI120 odporności ogniowej do przedwojennej części szkoły. Zgodnie z § 210
rozporządzenia [1] części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie - od fundamentu
do przekrycia dachu - mogą być traktowane jako odrębne budynki.
1.3. Podstawowe parametry budynku po rozbudowie
• Wysokość:
• Powierzchnia zabudowy:
• Powierzchnia użytkowa budynku:
• Kubatura:
• Powierzchnia całkowita
• Ilość kondygnacji nadziemnych / podziemnych

ok. 16,00 m
1852,86 m2
3958,51 m2
22309,00 m3
4775,60 m2
3,5 / 1

1.4. Przewidywana liczba osób w budynku
Projektowany budynek szkoły został przewidziany dla dzieci klas 1 – 8 w układzie dwu lub trzyciągowym, które
będą odbywały zajęcia w systemie jedno lub dwuzmianowym. Na parterze znajdują się dwie sale dla klas „0” –
część przedszkolna.
Obecnie w szkole zatrudnionych jest ok. 50 osób (nauczyciele, administracja, obsługa techniczna).
1.5. Kategoria zagrożenia ludzi
Budynek szkoły podstawowej z klasami „zerówki” oraz salą gimnastyczną zakwalifikowany został do
następujących kategorii zagrożenia ludzi:
•

Szkoła podstawowa w raz z pomieszczeniami pomocniczymi – kategoria ZL III zagrożenia ludzi.

•

Dwie klasy „zerówki” na parterze – kategoria ZL II zagrożenia ludzi.

•

Sala gimnastyczna na parterze – kategoria ZL I zagrożenia ludzi – sala przeznaczona dla
> 50 osób nie będących jej stałymi użytkownikami.

1.6. Gęstość obciążenia ogniowego
Gęstość obciążenia ogniowego dla pomieszczeń gospodarczych, technicznych i magazynków nie przekracza
500 MJ/m2.
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1.7. Zagrożenie wybuchem w budynku
W obiekcie oraz przestrzeni zewnętrznej nie ma stref zagrożonych wybuchem. Kotłownię
z piecem na paliwo gazowe o maksymalnej mocy grzewczej > 30kW, należy wydzielić pożarowo, zgodnie z poniższą
tabelą.
Klasa odporności ogniowej
Rodzaj pomieszczenia

2

3

drzwi lub
innych
zamknięć
4

E I 60

R E I 60

E I 30

ścian wewnętrznych
1
Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe o łącznej
mocy cieplnej 300 kW

stropów

Kotłownia zlokalizowana została na najwyższej kondygnacji budynku w północnym skrzydle.
Przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego, winny mieć
odporność ogniową równą odporności ogniowej tych oddzieleń.
1.8. Wysokość budynku
Budynek, posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest zakwalifikowany do grupy budynków średniowysokich (SW).
Wysokość budynku mierzona (zgodnie z § 6 rozporządzenia [1]) od poziomu
terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do konstrukcji przekrycia dachu budynku znajdującego się
bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi ok. 16,0 m.
1.9. Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów oraz stopień rozprzestrzeniania
ognia.
Zgodnie z § 212 ust. 6 rozporządzenia [1] w budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone
do różnych kategorii ZL, klasy odporności pożarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie, zgodnie
z zasadami określonymi w ust. 2-4 ww. rozporządzenia.
W związku z powyższym dla omawianego, średniowysokiego budynku szkoły podstawowej o trzech
kondygnacjach nadziemnych, zakwalifikowanego do kategorii ZL I, ZL II i ZL III zagrożenia ludzi, wymagana jest
klasa „B” odporności pożarowej.
Wymagana klasa odporności pożarowej, narzuca zastosowanie elementów nie rozprzestrzeniających ognia
o następujących klasach odporności ogniowej:
Klasa
odporności
pożarowej
budynku
1
„B”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5)
główna konstrukcja
konstrukcja
dachu
nośna
2
R 120

3
R 30

strop1)

ściana
zewnętrzna1), 2),

ściana
wewnę trzna1),

przekrycie
dachu3),

4

5

6

7

R E I 60

E I 60 (o↔i)

4)

E I 30

R E 30

Oznaczenia w tabeli:
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas
odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
1)
Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności
ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej
budynku.
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2)
3)

4)
5)

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §
218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także
budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca
kryteria określone w kol. 4.
Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.
Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.
Elementy budynku, o których mowa powyżej, powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

1.10. Podział na strefy pożarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL I, ZL II i ZL III
zagrożenia ludzi, wielokondygnacyjnym, średniowysokim wynosi dla kategorii ZL I i ZL III - 5000 m2, dla kategorii ZL
II – 3500 m2.
Projektuje się podział obiektu, stanowiącego zakres opracowania, na dwie główne strefy pożarowe:
• I STREFA POŻAROWA – parter zawierający pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL I (sala
gimnastyczna), ZL II (klasy „zerówki”) i ZL III zagrożenia ludzi (szkoła podstawowa). Pow. strefy pożarowej
wynosi 1232,86 m2.
• II STREFA POŻAROWA – I i II piętro z przeznaczeniem na szkołę podstawową – kategoria ZL III zagrożenia
ludzi. Pow. strefy pożarowej wynosi 1471 m2.
Na granicy stref pożarowych (kondygnacji) należy zastosować poziomy pas o szer. min. 0,80 m i klasie EI60
odporności ogniowej. Izolację pasa należy wykonać z wełny mineralnej.
Wydzielona pożarowo (ściany o klasie REI 60 odporności ogniowej oraz drzwi o klasie EI30 odporności
ogniowej) została główna - ewakuacyjna klatka schodowa, oraz pomieszczenie kotłowni na piętrze. Wydzielenia
w klasie REI120 i drzwi EI60 zaprojektowano do serwerowni oraz pomieszczenia maszynowni windy w piwnicy.
Zgodnie z § 227 ust. 5 rozporządzenia [1] ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2
w budynku wielokondygnacyjnym, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej
na tej samej kondygnacji.
Przedwojenna część budynku szkoły (poza zakresem opracowania) stanowi oddzielną strefę pożarową,
oddzieloną ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI120 odporności ogniowej.
Przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego, winny mieć
odporność ogniową równą odporności ogniowej tych oddzieleń.
Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć
znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela:
Klasa odporności ogniowej
Klasa
odporności
pożarowej
budynku

elementów oddzielenia
przeciwpożarowego

ścian i
stropów, z
wyjątkiem
stropów w ZL
1

2

drzwi przeciwpożarowych
lub innych zamknięć
przeciwpożarowych

stropów w
ZL

3

4

drzwi z przedsionka
przeciwpożarowego

na korytarz
i do
pomieszczenia

na klatkę
schodową*)

5

6

"B"
R E I 120
R E I 60
E I 60
E I 30
E 30
*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6,
znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.
Zgodnie z § 218 ust. 1 rozporządzenia [1] przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub
przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 1,
w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym:
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•

konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30,

•

przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30

W związku z powyższym przekrycie dachu sali gimnastycznej należy zabezpieczyć zgodnie z ww. wytycznymi.
Zgodnie z § 250 ust. 1 rozporządzenia [1] piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku
stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności
ogniowej co najmniej E I 30. Jeżeli drzwi do piwnic znajdują się poniżej poziomu terenu, schody prowadzące z tego
poziomu powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w przypadku
ewakuacji (np. ruchomą barierą).
1.11. Warunki ewakuacji
Ewakuacja z budynku (stan projektowany):
• z pomieszczeń na piętrze ewakuacja odbywać się będzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi (korytarz)
na klatkę schodową. Drzwi na drodze ewakuacyjnej otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
• szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych – min. 1,40 m.
• parametry klatki schodowej:
o szerokości biegów
– min. 1,20 m,
o wysokości stopni biegów
– max. 0,175 m,
o szerokość spoczników
– min. 1,50 m.
• klatka schodowa obudowana ścianami o klasie REI60 odporności ogniowej, zamykana drzwiami o klasie
EI30 odporności ogniowej i wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające przed
zadymieniem.
• z parteru ewakuacja odbywać się będzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi (korytarz) następnie:
o Z przestrzeni klatki schodowej – drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. w świetle min. 1,80 m
przy szerokości nieblokowanego skrzydła w świetle min. 0,90 m, bezpośrednio na zewnątrz
budynku. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
o Z części budynku zakwalifikowanej do kategorii ZL II zagrożenia ludzi – korytarzem
a następnie drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. w świetle przejścia min. 1,20 m, przy
szerokości nieblokowanego skrzydła w świetle min. 0,90 m, bezpośrednio na zewnątrz
budynku. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
o Z sali gimnastycznej zakwalifikowanej do kategorii ZL I zagrożenia ludzi dwiema parami
drzwiami dwuskrzydłowych o szer. w świetle przejścia min. 1,20 m, przy szerokości
nieblokowanego skrzydła w świetle min. 0,90 m. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji.
• długość dojścia ewakuacyjnego, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I i ZL II zagrożenia
ludzi, przy jednym dojściu wynosi < 10 m, przy dwóch dojściach < 40 m (odległość liczona od najdalej
usytuowanego wyjścia z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku lub wejścia do obudowanej klatki
schodowej (ściany o klasie REI 60 odporności ogniowej oraz drzwi o klasie EI30 odporności ogniowej)
wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu.
• długość dojścia ewakuacyjnego, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrożenia ludzi,
przy jednym dojściu wynosi < 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
(odległość liczona od najdalej usytuowanego wyjścia z pomieszczenia do wejścia do obudowanej klatki
schodowej (ściany o klasie REI 60 odporności ogniowej oraz drzwi o klasie EI30 odporności ogniowej)
wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu.
• przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekraczają 40 m.
• Drzwi zawężające po otwarciu szer. poziomej drogi ewakuacyjnej poniżej 1,40 m należy wyposażyć
w samozamykacze.
1.12. Wystrój wnętrz
Zgodnie z § 258 ust. 1 rozporządzenia [1] w strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do
wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo
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toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporządzenia [1] na drogach
komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych
jest zabronione.
Zgodnie z § 260 ust. 2 ww. rozporządzenia w pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, stosowanie wykładzin
podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.
1.13. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
1.13.1. System sygnalizacji pożarowej
W rozporządzeniu [2] określono rodzaj obiektów, które należy wyposażać w system sygnalizacji
pożarowej. Wymóg ten nie dotyczy budynku stanowiącego przedmiot opracowania.
1.13.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
Budynek zgodnie z § 19 rozporządzenia [2] należy wyposażyć w instalację wodociągową przeciwpożarową
z hydrantami 25 z wężem półsztywnym, zlokalizowanymi na każdej kondygnacji.
Przy projektowaniu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy uwzględnić wytyczne Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):
• hydranty wewnętrzne powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności
(Zgodnie z § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia):
o przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku;
o przy wejściach na poddasza;
o przy wyjściach na przestrzeń otwartą;
• hydranty wewnętrzne muszą znajdować się na każdej kondygnacji budynku (Zgodnie z § 20 ust. 2 ww.
rozporządzenia).
• zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy
pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem (Zgodnie z § 20 ust. 3 ww. rozporządzenia):
o długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego (20 lub 30 m)
o efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:
 3 m — w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL,
znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej —
przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych.
• zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od
poziomu podłogi (Zgodnie z § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia).
• przed hydrantem wewnętrznym należy zapewnić dostateczną przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej
(Zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia).
• minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi (Zgodnie z § 22 ust. 1 ww.
rozporządzenia):
o dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s.
• ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno być nie mniejsze niż 0,2 MPa
(Zgodnie z § 22 ust. 2 ww. rozporządzenia).
• maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie
powinno przekraczać 1,2 MPa (Zgodnie z § 22 ust. 4 ww. rozporządzenia).
• instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z (Zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia):
o jednego hydrantu wewnętrznego — w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia
strefy pożarowej nie przekracza 500 m2;
o dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 — w
budynkach nie wymienionych w pozostałych punktach oraz w budynku wysokim z jedną
klatką schodową;
• przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane
z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami
o klasie odporności ogniowej co najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych
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•
•
•

w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co
najmniej El 30 (Zgodnie z § 25 ust. 3 ww. rozporządzenia).
średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty
wewnętrzne i zawory 52, powinny wynosić co najmniej (Zgodnie z § 25 ust. 4 ww. rozporządzenia):
o DN 25 — dla hydrantów 25;
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 (Zgodnie z § 25 ust. 8 ww. rozporządzenia).
możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności
w budynku musi być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń (Zgodnie z §
25 ust. 9 ww. rozporządzenia).

1.13.3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
Zgodnie z § 181 ust. 3 rozporządzenia [1], awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach
ewakuacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II zagrożenia ludzi oraz na drogach
ewakuacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrożenia ludzi, oświetlonych wyłącznie
światłem sztucznym.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy również stosować w pomieszczeniu sal sportowych
przeznaczonych dla ponad 200 osób oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczeń.
Oświetlenie powinno spełniać wymagania minimalnego czasu działania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz.
Powinno zapewnić minimalny poziom natężenia oświetlenia 1 lx, w każdym miejscu przy podłodze.
Montaż instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie powinien być zrealizowany w oparciu
o dokumentację techniczna (projekt) uzgodnioną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
1.13.4. Instalacja elektroenergetyczna
Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II
i ZL III przepisy nie stawiają szczególnych wymagań. Instalacje te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
Zgodnie z § 183 ust.2 rozporządzenia [1] obiekty, których kubatura przekracza 1000 m3 należy wyposażyć
w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego.
Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (kubatura strefy pożarowej > 1000 m3),
zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi wyłączać prąd we wszystkich obwodach za wyjątkiem obwodów
urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
1.13.5. Urządzenia do usuwania dymu lub urządzenia do zapobiegania przed zadymieniem klatki
schodowej
Rozporządzenie [1] określa, w jakich obiektach ewakuacyjna klatka schodowa, musi być obudowana
i wyposażona w instalację, służącą do usuwania dymu lub zapobiegającą zadymieniu.
W przedmiotowym budynku wymagane jest wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej i wyposażenie jej
w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegającą zadymieniu.
Klatka schodowa w przedmiotowym obiekcie zostanie wydzielona elementami oddzielenia
przeciwpożarowego – ściany o klasie REI60 odporności ogniowej i zamknięta drzwiami o klasie EI30 odporności
ogniowej. Klatka schodowa zostanie wyposażona w system oddymiania grawitacyjnego, uruchamiany
automatycznie i ręcznie przyciskami.
1.13.6. Instalacja gazowa
Przedmiotowy obiekt jest wyposażony w instalację gazową. Zgodnie z § 234 ust. 4 rozporządzenia [1]
przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być
zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
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1.14. Drogi pożarowe
Do budynku, zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia [3], wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej.
Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia [3], droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku
budynku, na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m — z jego dwóch stron,
przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5—15 m dla obiektów
zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi i o 5—25 m dla pozostałych obiektów. Pomiędzy ta droga i ściana
budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości
przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin
mechanicznych.
Zgodnie z § 12 ust. 10 rozporządzenia [3], dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej
o długości nie większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może
przekraczać 5 %.
Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m.
Droga pożarowa oraz place manewrowe mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 5 m od chronionego
budynku, pod warunkiem że ściana zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w odległości do 5 m od niego
posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego tego budynku.
Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia [3] w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności
architektonicznymi, droga pożarowa do budynku może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony
dostęp do 30 % obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m. Dojazd
pożarowy do budynku realizowany z drogi publicznej - ul. Reszki i ul. Stępkowskiego.
1.15. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia [3], dla przedmiotowego budynku szkoły
podstawowej, do zewnętrznego gaszenia pożaru, należy zapewnić wodę w ilości min. 20 l/s łącznie z co najmniej
dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Odległość
najbliższego hydrantu od chronionego budynku powinna wynosić < 75 m.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane z hydrantów zewnętrznych DN80 na
gminnej sieci wodociągowej. Lokalizacja hydrantów zgodnie z częścią graficzną do niniejszego opracowania.

1.16. Podręczny sprzęt gaśniczy i tablice pożarnicze
Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku należy uwzględnić przepisy
rozporządzenia [2].
W strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL I, ZL II i ZL III zagrożenia ludzi, na każde
100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku powinna przypadać jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach. Dla wszystkich typów gaśnic zastosowanych w obiekcie ilości środka
gaśniczego nie może być mniejsza niż 2 kg (3 dm3) – dopuszcza się według w/w parametrów wielkości gaśnic
dostępne w handlu, posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.
1.17. Odległość od innych obiektów i od granicy działki
Odległość przedmiotowego budynku od budynków na działkach sąsiednich wynosi > 8 m.
1.18. Odległość od jednostek straży pożarnej
Budynek znajduje się w odległości ok. 20 km od Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP
w Piasecznie, zlokalizowanej przy ul. Staszica 19 w Piasecznie. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza dysponuje
sprzętem, który może być wykorzystany podczas akcji ratowniczo-gaśniczej tj. samochody pożarnicze ciężkie
i średnie oraz podnośnik hydrauliczny SCH-30.
Przed przystąpieniem do użytkowania dla obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
Budynek należy wyposażyć w instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych
oraz oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z PN.
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Właściciel obiektu jest zobowiązany do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi przez
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

UWAGI KOŃCOWE:
Prace budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego inżyniera budowy.
Wszelkie zmiany przestrzenne i materiałowe należy uzgodnić z projektantem. W przypadku wątpliwości
należy wezwać projektanta w celu uzgodnień projektowych w ramach nadzorów autorskich.
Wszystkie rysunki i opisy należy rozpatrywać łącznie, z projektami branżowymi.

mgr inż. arch. Paweł Lebiedziński
upr. bud. MA/KK/056/02

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Monika Gajek
MA/010/04

mgr inż. Jacek Babecki
upr. bud. St-422/90

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Górecki
upr. bud. Wa-181/02
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3.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. Z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Niniejszym oświadczamy, że projekt Budowlany pn.:
„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE
Z JEDNOCZESNĄ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI BUDYNKU - remont”

Zlokalizowanego:

ul. J. Stępkowskiego 15, 05-555 Tarczyn, dz. nr 237/1 i 173
Obręb ew. 0001 Tarczyn; Jednostka ew. 141806_4 Tarczyn

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Paweł Lebiedziński
upr. bud. MA/KK/056/02

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Monika Gajek
MA/010/04

mgr inż. Jacek Babecki
upr. bud. St-422/90

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Górecki
upr. bud. Wa-181/02

Data opracowania: Wrzesień 2016
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4.
INFORMACJA
ZDROWIA:

DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA

I

OCHRONY

REMONT CZĘŚCI SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE
W RAMACH INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE Z JEDNOCZESNĄ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI BUDYNKU

Adres inwestycji:

ul. J. Stępkowskiego 15, 05-555 Tarczyn, dz. nr 237/1 i 173
Obręb ew. 0001 Tarczyn; Jednostka ew. 141806_4 Tarczyn

Inwestor:

GMINA TARCZYN
ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

Architektura:
Projektant:

Konstrukcja:

mgr inż. arch. Paweł Lebiedziński
upr. bud. MA/KK/056/02

mgr inż. Jacek Babecki
upr. bud. St-422/90

Data opracowania: Wrzesień 2016
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CZĘŚĆ OPISOWA:

1.

2.
3.

4.
a)

b)

c)

d)

5.

Zakres robót obejmuje:
Rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Tarczynie wraz z rozbiórką części budynku - remont.
Kolejność wykonywania robót obejmuje roboty budowlano – montażowe, roboty wykończeniowe oraz wszelkie
inne roboty wykonywane przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy.
Istniejące obiekty budowlane na terenie działki:
Budynek Szkoły Podstawowej oraz budynek mieszkalny i gospodarczy.
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi:
•
wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne
•
drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych
•
strefy składowania materiałów i wyrobów
•
instalacje rozdziału energii elektrycznej
•
bliskość linii elektroenergetycznych
•
wydzielone pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne
•
sprzęt p – poż.
Rodzaje i skala zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz miejsce czas ich wystąpienia:
roboty ziemne:
• głębokość wykopów i nachylenie skarp: wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości
większej niż 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3,0m
• przebieg instalacji podziemnych: sąsiedztwo istniejących, oraz wykonywanie projektowanych
przyłączy (przepusty, przebicia)
roboty budowlano-montażowe:
•
upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0 m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich
otworów pionowych i poziomych
•
prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
roboty wykończeniowe:
• upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0 m (rusztowania zewnętrzne
i wewnętrzne, balustrady)
• uderzenie spadającym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
• prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy:
•
porażenie prądem elektrycznym
•
potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem (koparka)
•
pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń
Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych:

5.1.
a)

Szkolenia pracowników w zakresie bhp.
szkolenie wstępne
•
szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)
•
szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
•
zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku
•
szkolenie wstępne podstawowe
b) szkolenie okresowe
5.2.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

5.3.

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

5.4.

Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
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6.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

•
•
•
•

wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
wydzielenie dróg komunikacyjnych
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania
zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych
szkolenia bhp i p.poż.
zaopatrzenie w sprzęt bhp i p.poż.
ustalenie wykazu prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia
dla zdrowia lub życia ludzkiego
udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
dotyczących:
wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy
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II.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
R1.
R2.
R3.
R4.
R5.
R6.
R7.
R8.
R9.

ORIENTACJA
PLAN SYTUACYJNY
RZUT PARTERU
RZUT PIĘTRA 1
RZUT PIĘTRA 2
RZUT PODDASZA
RZUT DACHU
PRZEKRÓJ a-a (schemat)
WYKAZ OKIEN I DRZWI

skala

1:25000
1:500
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100

str. 20
str. 21
str. 22
str. 23
str. 24
str. 25
str. 26
str. 27
str. 28
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