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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDO WLANEGO  
 

  Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI  

  Obiekt: Przebudowa budynku przedszkola 

  Inwestor:  Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka 
47-330 Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11  

  Lokalizacja: Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11, nr ewid. gruntu 778 k.m. 4,  
obręb: 0007 Zdzieszowice 

  
1. Zakres i cel opracowania 
 
Opracowanie obejmuje dokumentację budowlaną przebudowy budynku przedszkola w zakresie 
przebudowy pomieszczeń w budynku przedszkola oraz wydzielenia pożarowego wewnętrznej klatki 
schodowej i dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.  
Budynek przedszkola to budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony zlokalizowany                      
w Zdzieszowicach, Plac 1-go Maja 11, na działce nr 778, k.m. 4. 
 
Dane ogólne  
 
Długość budynku 19,74 m 
Szerokość budynku 9,72 m 
Powierzchnia  zabudowy 194,59 m2 

Powierzchnia  użytkowa 359,42  m2 

Kubatura 1950,00 m3 

 
Program użytkowy  
 

PIWNICA  
Nr Pomieszczenie Posadzka 

 
Powierzchnia podłogi 

[ m2 ] 
Powierzchnia 

użytkowa 
      [ m2 ] 

0.1  Komunikacja  płytki gresowe 24,40 12,20 
0.2  Schowek  płytki gresowe 1,13 0.56 
0.3  Obieralnia  warzyw   płytki gresowe 4.63 2.32 
0.4  Pom. gospodarcze  płytki gresowe 18.45 9.23 
0.5  Pom. gospodarcze  gładź cementowa 17.21 8.61 
0.6  Magazyn warzyw i owoców płytki gresowe 17.36 8.68 
0.7  Magazyn jaj i przetworów płytki gresowe 11.27 5.64 
0.8  Magazyn artykułów przemysłowych  płytki gresowe 16,97 8.49 
0.9  Kotłownia  gładź cementowa 19.28 9.64 
0.10  Magazyn  gładź cementowa 5,07 2.57 
RAZEM  135,77 m2 67,89 m2 

 
 
 
 
 
 
 



 mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47 – 300 Krapkowice  tel. 77 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 
 

OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUD OWLANEGO.  
 

2

 
PARTER 
Nr Pomieszczenie Posadzka 

 
Powierzchnia podłogi 

[ m2 ] 
Powierzchnia 

użytkowa 
[ m2 ] 

1.1  Klatka schodowa wykładzina PCV gr. 2mm 4.09 0.00 
1.2  Komunikacja  płytki gresowe szkliwione 8.28 8.28 
1.3  Szatnia  płytki gresowe szkliwione 20.31 20.31 
1.4  Gabinet dyrektora  wykładzina PCV gr. 2mm 10.35 10.35 
1.5  Pokój nauczycielski  wykładzina PCV gr. 2mm 16.48 16.48 
1.6  WC dla personelu płytki ceramiczne 5.36 5.36 
1.7  Pomieszczenie socjalne płytki gresowe szkliwione 9.10 9.10 
1.8  Pomieszczenie dla sprzątaczki płytki gresowe szkliwione 0.95 0.95 
1.9  Komunikacja płytki gresowe szkliwione 4.08 4.08 
1.10  Kuchnia  płytki ceramiczne 25.96 25.96 
1.11  Zmywalnia  płytki ceramiczne 5.35 5.35 
1.12  Jadalnia wykładzina PCV gr. 2mm 29.82 29.82 
1.13  Magazyn intendenta wykładzina PCV gr. 2mm 7.43 7.43 
RAZEM  147,56 m2 143,47 m2 

 
 

I PIĘTRO  
Nr Pomieszczenie Posadzka 

 
Powierzchnia podłogi 

[ m2 ] 
Powierzchnia 

użytkowa 
        [ m2 ] 

2.1  Klatka schodowa wykładzina PCV gr. 2mm 3.58 0.00 
2.2  Sala zajęć wykładzina PCV gr. 2mm 66,53 66,53 
2.3  WC dzieci płytki ceramiczne R9 6.66 6.66 
2.4  Schowek wykładzina PCV gr. 2mm 1.26 1.26 
2.5  WC dzieci płytki ceramiczne R9 5.37 5.37 
2.6  Sala zajęć wykładzina PCV gr. 2mm 68.24 68.24 
RAZEM  151.64m2 148.06 m2 

 
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.   
 
Budynek przedszkola w zabudowie pierzejowej, piętrowy z poddaszem nieużytkowym, całkowicie 
podpiwniczony. Konstrukcja ścian murowana, dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty 
dachówką ceramiczną karpiówką. Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie w ramach 
przebudowy. 
 
3. Założenia projektowe 
 
Przyjęto: 
 - obciążenie śniegiem wg PN – 80/ B – 02010 / Az1 – II strefa 

- obciążenie wiatrem wg PN – B – 02011:1977 / Az1 – I strefa 
- posadowienie fundamentów wg PN – 81/ B – 03020 – strefa przemarzania hz=1,00 m 
- obciążenie użytkowe pomieszczeń 2,0 kN/m2 

Przebudowywany budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia 
budynku ocenia się jako proste.  
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4. Przyjęte wymogi dla elementów wydzielenia klatki schodowej 
 

- obudowa klatki schodowej ścianami REI – 60  
            - drzwi na klatkę schodową EI – 30  
 
5. Konstrukcja projektowanej przebudowy budynku 
 
5.1. Fundamenty.  
 
Fundamenty istniejące bez zmian w ramach opracowania. 
 
5.2 Ściany zewnętrzne. 
 
Bez zmian w ramach opracowania.  
 
5.4 Ściany wewnętrzne. 
 
Przemurowania ścian wewnętrznych nośnych wykonać z cegły pełnej kl. 10 na zaprawie                            
cem – wap  kl. m5.   
 
Ściany wewnętrzne działowe projektuje się z pustaków ceramicznych Porotherm 11,5 gr. 11,5 cm        
na zaprawie cementowo – wapiennej kl. m3.  
 
5.6 Nadproża i podciągi.  
 
Nad otworami w których projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych oraz montaż drzwi 
przeciwpożarowych projektuje się osadzenie nadproży prefabrykowanych typu L-19, długości 120 cm 
i 150 cm. w ilości 2 szt. / otwór.  
Minimalna głębokość oparcia nadproża na murze wynosi 8cm.  
Nad otworami w ścianach działowych osadzić nadproża prefabrykowane typu Porotherm 11,5 
 
Nad projektowanymi otworami w salach  zajęć na piętrze projektuje się osadzenie belek stalowych 
IPE 140 ( 2 szt. / otwór. Minimalna głębokość oparcia na murze wynosi 15cm.  
Belki stalowe osadzić na poduszkach betonowych gr. 5cm lub oparcie przemurować cegłą pełną.  
Belki zabezpieczyć antykorozyjnie, dolne półki owinąć siatką Rabitza, belki wyszpałdować cegłą 
dziurawką i otynkować  
 
5.7  Dach. 
 
Dach bez zmian w ramach opracowania.  
  
 5.8 Kominy. 
 
Sale pomieszczeń na parterze i piętrze podłączyć do kanałów wentylacyjnych w murowanych 
przewodach kominowych.  
Istniejące kominy bez zmian w ramach opracowania. 
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6. Izolacje  
 
Izolacje przeciwwilgociowe bez zmian w ramach opracowania. 
 
Pomiędzy oknami przedszkola a oknami sąsiednich budynków mieszkalnych projektuje się 
pionowy pas ocieplenia wykonany z wełny mineralnej fasadowej gr .12cm. Pas ocieplenia                    
o szerokości 2m. wykonać na całej wysokości elewacji frontowej i ogrodowej budynku, z obu 
stron.   
Rozwiązaniem alternatywnym dla pasa ocieplenia z wełny szerokości 200 cm jest wykonanie 
pionowego gzymsu o wysięgu 30 cm poza lico ściany na 2 krawędziach  obu elewacjach.  
Gzyms o klasie odporności ogniowej EI 60 
 
W pozostałej części ocieplenie istniejące styropianem gr. 12cm, bez zmian w ramach opracowania.  
 
W stropach drewnianych projektuje się wymianę polepy na wełnę mineralną typu podłoga gr. 10cm.  
W stropie nad piętrem pod ogniochronnymi  płytami  GK-F 2x 1,5 należy mocować folię 
paroizolacyjną do rusztu metalowego za pomocą taśmy klejącej dwustronnej. 
 
Nad klatką schodową projektuje się ocieplone dachu wełną mineralną 14+5cm. Pod ogniochronnymi  
płytami  GK-F 2x 1,5 należy mocować folię paroizolacyjną do rusztu metalowego za pomocą taśmy 
klejącej dwustronnej.  
 
 
7. Stolarka okienna i drzwiowa 
 
Projektuje się okno oddymiające z profili aluminiowych o wym. ~ 1,02 x 1,35 m zamontowane                   
w istniejącym otworze okiennym na spoczniku pomiędzy I piętrem a strychem.  Minimalna 
powierzchnia oddymiana wynosić będzie Aa min = 0,575 m2   

Klatkę schodową należy wydzielić drzwiami przeciwpożarowymi EI 30 o wym. 1,2 x 2 m na parterze  
( 2 sztuki ) oraz 0,9 x 2 m na piętrze ( 2 sztuki ). Drzwi wyposażyć w samozamykacze, klamki ze stali 
nierdzewnej oraz trzymacze elektromagnetyczne.     
 
- drzwi wewnętrzne płytowe pełne z regulowaną ościeżnicą opaskową w kolorze jasny buk 
- drzwi o odporności ogniowej EI 30 stalowe z okleiną w kolorze jasny buk  
 
8. Wykończenie wewnętrzne 
 
8.1 Tynki wewnętrzne 
 
W salach zajęć oraz na korytarzach i klatkach schodowych należy usunąć okładziny ścienne z paneli 
drewnopochodnych/płyt OSB oraz płytek ceramicznych. 
W miejscu występowania lamperii olejnych należy je usunąć mechanicznie.  
Ubytki tynków uzupełnić zaprawą tynkarską, a następnie tynki wykończyć gładzią szpachlową.  
Krawędzie otworów w których będą wymieniane drzwi oraz montowane drzwi p.poż. otynkować                    
i wykończyć gładzią gipsową.  
 
Tynki wewnętrzne cem.-wap.  kat. III gr. 1,5 cm wykończone gładzią gipsową  
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8.2 Parapety wewnętrzne 
 
Parapety granitowe gr. 3cm wystające 17cm poza lico ściany przy grzejnikach, celem wykonania 
obudowy na grzejnikach.  
 
8.3 Sufity 
 
Sufity w pomieszczeniach na parterze oraz I piętrze wykonać w odporności pożarowej REI 60, 
poprzez montaż płyt ogniochronnych GK-F 2x1,50 cm na ruszcie z systemowych profili metalowych.  
 
8.4 Podłogi i posadzki. 
 
Podłogę w pomieszczeniach na I piętrze wykonać w odporności ogniowej REI 60 poprzez wykonanie 
podłogi z systemowych płyt KNAUF DUAL FLOOR 2x12,5 mm układanych i mocowanych do 
istniejących belek stropowych. Montaż prowadzić zgodnie z instrukcją oraz zaleceniami producenta.  
W pomieszczeniach łazienki na piętrze należy wykonać posadzki cementowe gr. 7cm zbrojone siatką 
∅6mm na szalunku z blachy T12 gr. 0,88mm. 
Na parterze należy wykonać posadzki cementowe grubości 7cm zbrojone siatką ∅3mm na warstwie 
styropianu EPS 100 gr. 5cm 
 
Zgodnie z wykazem w salach i pomieszczeniach biurowych należy stosować wykładzinę PCV 
o grubości 2.0 mm wykładzina homogeniczna, trudno zapalna, antystatyczna, odporna na ścieranie, 
odporna chemicznie, nie rozprzestrzeniająca ognia i dymu, antypoślizgowa.  
Wykładziny należy wykonać z wywinięciem na ściany 10-15cm.  
 
Zgodnie z wykazem w korytarzach, szatni i pomieszczeniu socjalnym należy stosować płytki gresowe 
szkliwione, twarde, antypoślizgowe przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. 
W łazienkach i kuchniach należy stosować płytki ceramiczne antypoślizgowe.  
W piwnicy w korytarzu i magazynie artykułów przemysłowych projektuje się płytki gresowe  
 
Kolorystykę i wzory należy uzgodnić z inwestorem. 
 
8.5 Ściany  
 
Piwnica: 
 
W pomieszczeniu obieralni ściany na całej wysokości należy wykończyć płytkami ceramicznymi 
 
Parter:  
 
- sanitariaty, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie dla sprzątaczki: do wysokości 2,2 m płytki 
ceramiczne, powyżej farba lateksowa zmywalna 
w łazience dla personelu przyjąć rząd płytek z motywem dekor, powyżej farba lateksowa zmywalna, 
kolory i wzory należy uzgodnić z użytkownikiem 
- klatka schodowa, korytarze, szatnia: na ścianach wykonać zabezpieczenie z taśm (odbojnic) 
ochronnych o szerokości 300mm np. w systemie firmy POLMAR. Górne krawędzie odbojnic  należy 
mocować na wysokości 115 i 65cm ponad poziomem podłogi.   
Rozwiązanie alternatywne: do wysokości 1,4m lamperia z tynku żywicznego mozaikowego, powyżej 
farba emulsyjna zmywalna 
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- pomieszczenia pozostałe: farba lateksowa zmywalna z możliwością szorowania w I klasie 
ścieralności w kolorach pastelowych (II grupa natężenia barwy)  
- w pomieszczeniu socjalnym 1.7 nad zlewem i umywalka wykonać okładziny z płytek ceramicznych 
do wysokości 2,2m  
- naroża ścian i ościeży w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci należy zabezpieczyć 
kątownikami z PCV do wysokości 2,2m 
 
Piętro:  
 
- WC dzieci: do wysokości 2,2 płytki ceramiczne o wymiarach 20x30cm układane poziomo, przyjąć 
rząd płytek z motywem dekor, powyżej farba lateksowa zmywalna 
- pomieszczenia pozostałe: farba lateksowa zmywalna z możliwością szorowania w I klasie 
ścieralności w kolorach pastelowych (II grupa natężenia barwy)  
- klatka schodowa: na ścianach wykonać zabezpieczenie z taśm (odbojnic) ochronnych o szerokości 
300mm np. w systemie firmy POLMAR. Górne krawędzie odbojnic  należy mocować na wysokości 
115 i 65cm ponad poziomem podłogi.   
- w sali zabaw naroża ścian i ościeży należy zabezpieczyć kątownikami z PCV do wysokości 2,2m 
 
9. Wykończenie zewnętrzne 
 
9.1 Okładziny zewnętrzne 
 
W miejscu wykonania izolacji z wełny mineralnej na elewacji projektuje się tynk akrylowy baranek               
o fakturze około 2 mm ( analogicznie jak istniejący ) wykończony powłoką malarską z farby 
akrylowej w kolorze komponującym się z istniejącą elewacją.  
 
Rozwiązaniem alternatywnym dla pasa ocieplenia z wełny szerokości 200 cm jest wykonanie 
pionowego gzymsu o wysięgu 30 cm poza lico ściany na 2 krawędziach  obu elewacjach.  
Gzyms o klasie odporności ogniowej EI 60 
 
9.3 Parapety zewnętrzne 
 
W przypadku uszkodzenia istniejącego parapetu przy montażu okna oddymiającego parapet 
zewnętrzny pod oknem oddymiającym wykonać jako stalowy powlekany – analogicznie jak istniejący.  
 
 
10.  Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – 
instalacyjnego obiektu. 
 
Zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjnego budynku takie jak: 

- instalacja elektryczna według projektów branżowych, 
- instalacja sanitarna – bez zmian w ramach opracowania  
- instalacja hydrantów wewnętrznych według projektów branżowych, 
- wentylacja grawitacyjna – bez zmian w ramach opracowania 
- ciepła woda z zasobnika c.w.u. zasilanego z kotła gazowego - bez zmian w ramach 

opracowania   
 

Sposób funkcjonowania elementów wyposażenia instalacyjnego budynku:  
 

- pobór energii elektrycznej i instalacja elektryczna wykonana na warunkach istniejących  
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-     instalacja grzejnikowa zasilana z lokalnej kotłowni gazowej   
-     woda ciepła i zimna doprowadzona do wszystkich punktów poboru wody, 

                  pobór wody z wodociągu, odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej 
 -     wentylacja pomieszczeń grawitacyjna  
 
11.  Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi 
       i obiekty sąsiednie.  

 
- istniejący pobór wody zapewnia średnie zapotrzebowanie na wodę pitną 25 l / 24 h  

na jednego użytkownika budynku    
- jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branżowej 
- powstające w budynku ścieki socjalno – bytowe odprowadzane są istniejącym przyłączem 

do kanalizacji sanitarnej 
- nie występuje emisja zanieczyszczeń będących efektem spalania opału w kotle C.O.                 

( ogrzewanie gazowe ) zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe nie występują, 
- usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywożenie przez zakład oczyszczania 

miasta, zapewniając wywóz odpadów przy średniej wartości jednostkowego powstawania 
odpadów 2,8 dm3 / 24 h na jednego użytkownika, 

- przy budynku przedszkola objętym opracowaniem nie występuje związana z eksploatacją 
budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego, jak również             
nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia, 

- charakter obiektu, jego program użytkowy i sposób posadowienia nie wpływa negatywnie 
na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe                      
i podziemne. 

 
12  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów   
      alternatywnych  zaopatrzenia w energię i ciepło 
 
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.  
wynosi: 89839kWh/rok 
 
b) dostępne nośniki energii:  
- energia elektryczna,  
- gaz ziemny  
 
c) budynek posiada przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe, wodociągowe oraz kanalizacyjne.  
 
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię:  
system I istniejący:  c.o. zasilane z kotła dwufunkcyjnego na gaz ziemny, ( ogrzewanie + c.w.u. )   
system II alternatywny:  pompa ciepła do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody    
 
e) wynik analizy porównawczej  
system I ( istniejący ): 120910 kWh/rok 
system II ( alternatywny ): 29617 kWh/rok  
 
Istnieją techniczne i środowiskowe możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.  
Można rozważyć instalację pompy ciepła powietrze/woda lub instalacji solarnej, wykorzystywanej do 
podgrzewania wody użytkowej.   
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13.  Warunki ochrony przeciwpożarowej.  
 
1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku:  
 
Powierzchnia zabudowy:      194,59 m2      
Powierzchnia użytkowa:       359,42  m2  
Kubatura budynku:               1950 m3  
Wysokość budynku: 11,14 m ( budynek niski ) 
 
Budynek podpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych ( parter + I piętro + strych ). 
Konstrukcja budynku murowana, strop nad piwnicą ceglany ze schodami żelbetowymi. Nad parterem 
oraz I piętrem stropy drewniane, belkowe, ze ślepym pułapem oraz klatką schodową w konstrukcji 
drewnianej.   
 
2. Odległość budynku od obiektów sąsiadujących. Klasyfikacja pożarowa obiektu  
 
Budynek w zabudowie pierzejowej, ścianami bocznymi sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi. Przedszkole jest oddzielone od sąsiednich budynków ścianami murowanymi z cegły.  
Pas pomiędzy najbliższymi oknami przedszkola oraz budynków mieszkalnych wynosi powyżej 2,0 m 
i zostanie ocieplony wełną mineralną niepalną.  
 
3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.  
 
Dla pomieszczeń parteru oraz I piętra gęstości obciążenia ogniowego nie określa się.  
 
4. Kategoria zagrożenia ludzi, oraz przewidywana liczba osób.  
 
Pomieszczenia parteru oraz I piętra zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL – II 
W budynku przedszkola przebywać może maksymalnie 50 dzieci oraz 9 + 6 pracowników.  
Jednocześnie w jednym pomieszczeniu nie będzie przebywało więcej niż 30 osób.  
 
5. Ocena zagrożenia wybuchem oraz przestrzeni zewnętrznych.  
 
W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  
 
6. Podział budynku na strefy pożarowe. 
 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni: 135,77 + 143,47+ 148,06 = 427,30 m2.  

W budynku wydziela się pożarowo klatkę schodową jako droga ewakuacyjna pomieszczeń na parterze 
i piętrze oraz projektuje się oddymianie klatki schodowej.  

Maksymalna powierzchnia rzutu klatki schodowej wynosi 2,42 m x 4,73 m = 11,44 m2.  

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej w budynkach niskich                      
i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki 
schodowej.  

 11,44 x 0,05 = 0,575 m2   → projektuje okno oddymiające D+H  o wym. 1020 x 1350 mm → 
powierzchnia czynna oddymiania  wynosi: Aa = 0,68 m2  

Wymagana wielkość otworu nawiewnego: 
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Fg = 1,02 x 1,35 + 30% = 1,38 m2  

Klatka schodowa będzie napowietrzana poprzez drzwi wejściowe o wymiarach 0,9 x 2,00 = 1,80 m2 

Okno otwierane będzie przy pomocy siłownika uruchamianego po wciśnięciu przycisku awaryjnego 
zlokalizowanego na parterze.  

W piwnicy występuje kotłownia gazowa wydzielona  ścianami REI 120 i stropem REI 60  

oraz drzwiami EI 30.  

 

7. Klasa odporności pożarowej budynku. 
 
Dla budynku zaliczanego do kategorii ZL II  określa się klasę odporności pożarowej „B”  

Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej do klasy „C”, dla budynku ZL II, 
posiadającego dwie kondygnacje nadziemne.   

 

Klasa odporności pożarowej elementów budynku w klasie „C” 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku  

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku  
główna 
konstrukcja 
nośna  

konstrukcja 
dachu  

strop ściana 
zewnętrzna  

ściana 
wewnętrzna  

przekrycie 
dachu  

1 2 3 4 5 6 7 
„C” R60 R15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15 

 
Wszystkie elementy muszą posiadać właściwość co najmniej  NRO  
(nie rozprzestrzeniające ognia). 
 
Aktualnie schody w konstrukcji drewnianej nie spełniają klasy odporności ogniowej R60. Na nie 
zachowanie wymaganej klasy odporności ogniowej co najmniej R60 uzyskano zgodę Opolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu postanowieniem z dnia 8.10.2008 r.   
 
Stropy pomieszczeń parteru oraz I piętra należy obudować płytami ogniochronnymi  
gk-f  2x15 mm, do odporności ogniowej REI 60, górą strop zabudować płytami w systemie 
KNAUF Dual Floor 2x12,5 mm.  

 
8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne. 
 
Ewakuacja na parterze odbywać się będzie z korytarzy, na wydzieloną klatkę schodową w kierunku 
głównego wyjścia z budynku drzwiami o szerokości 120 cm.   
Ewakuacja na I piętrze odbywać się będzie z sal, na wydzieloną klatkę schodową w kierunku 
głównego wyjścia z budynku drzwiami o szerokości 90 cm.   
 
Maksymalne długości dla dojścia najkrótszego i najdłuższego wynoszące 10 m nie zostały 
przekroczone.  
Korytarze i drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w oświetlenie awaryjne.  

Szerokość w świetle wszystkich drzwi w  budynku  co najmniej 0,90 m.  
Szerokość wyjść prowadzących na zewnątrz budynku wynosi  0,9 m < min.= 1,20 m  
Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej zostały zachowane i wynoszą ~1,40 m.  
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Szerokość pionowych dróg ewakuacyjnych wynosi: 
~1,05 m < min. = 1,20 m → dla biegów klatki schodowej  
~ 1,20 m < min. = 1,30 m → dla spoczników klatki schodowej  
Wysokość dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 2,20 m, wysokość przejścia lub drzwi min. 2,0 m 
 
Nie jest spełniona wymagana minimalna szerokość drzwi prowadzących na zewnątrz budynku, 
minimalne wymagane wymiary szerokości biegu klatki schodowej oraz spocznika.  
Stopnie schodów posiadają wysokość 18 cm > max. = 15 cm.  
 
Na powyższe nie spełnienie warunków uzyskano zgodę Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Opolu postanowieniem z dnia 8.10.2008 r. Jako rozwiązanie zamienne zostanie wykonana 
instalacja sygnalizacji pożaru wg. projektu dostawcy systemu.  
 
9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym. 
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na ścianie w korytarzu przy głównym wyjściu.    

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. 

Instalacja oddymiania wydzielonej klatki schodowej – okno oddymiające o wym. 1,02 x 1,35 m, 
zainstalowane w istniejącym otworze okiennym.  

Hydranty wewnętrzne Ø 25 mm z wężem 20 – 30 m w ilości: 

 - 1 szt. w piwnicy  

 - 2 szt. na parterze budynku 

 - 2 szt. na I piętrze budynku 

 

10. Wyposażenie w gaśnice.  
 
W budynku są umieszczone gaśnice proszkowe A,B,C w ilości 2kg ( lub 3dm3 ) środka gaśniczego na 
każde 100 m2 powierzchni.  

 

11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
 
Hydrant zewnętrzny, podziemny zlokalizowany jest: 

- przy placu 1-go Maja, w odległości ~70 m od budynku przedszkola 

 

12. Drogi pożarowe. 
 
Dojazd do budynku ulicą przy placu 1-go Maja z nawierzchnią utwardzoną.  

 

13. Parametry pożarowe wyposażenia 
 
W budynku występują wykładziny PCV oraz wykończenia ścian nie posiadające cech trudno 
zapalnych, które należy zdemontować.  
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Wszystkie elementy wykończenia jak wykładziny oraz materiały ścian i sufitów powinny 
posiadać właściwości trudnozapalne oraz spełniać kryteria dymotwórczości i toksyczności.   

 
 

Całość wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 

Z uwagi na prowadzenie robót budowlanych na wysokości 5,00 m nad poziomem terenu przed 
przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 /Plan BIOZ/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krapkowice, maj 2016 r. 


