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Projekt wykonawczy – część opisowa 

1  Podstawa prawna 
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z 

późn. zm.) 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 roku, poz. 1065 ze zm.) 

c. 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 ze zm.) 

d. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r., w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2015 roku, poz. 2117) 

e. PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 

2 Przedmiot opracowania charakterystyka obiektu – rozwiązania projektowe 

wprowadzone niniejszym opracowaniem 
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie kotłowni Spółdzielczego Domu Mieszkalnego 

„Drzymałówka” w Wiśle, ul. Bukowa 21 do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz 

wymogami Inwestora. 

2.1 Charakterystyka obiektu 
Spółdzielczy Dom Mieszkalny „Drzymałówka” jest budynkiem mieszkalnym o 7-dmiu kondygnacjach 

nadziemnych – 1 kondygnacji garaży i komórek lokatorskich, na której zlokalizowano kotłownię 

podlegającą opracowaniu oraz 5 kondygnacji mieszkalnych. Siódmą kondygnację zajmuje 

nieużytkowe poddasze. 

Budynek o wymiarach zewnętrznych 94,90 x 15,67m i wysokości całkowitej 18,96m. 

Budynek w układzie korytarzowym, zdylatowany na trzy segmenty, w których wydzielono 3 niezależne 

klatki schodowe 3-biegowe. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – piwnice żelbetowe, 

kondygnacje mieszkalne szkielet żelbetowy z wypełnieniem ceramicznym, stropy żelbetowe, 

konstrukcja dachu stalowa. 

Stolarka okienna PVC, drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklone. Drzwi wewnętrzne płycinowe. 

Budynek został zaprojektowany i zrealizowany w latach 70 XX w. i poddany modernizacjom (wymiana 

zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie, remont dachu). 

Kotłownia stanowiąca główny przedmiot opracowania, zlokalizowana jest na kondygnacji nadziemnej 

(poziom garaży i komórek lokatorskich) od strony południowo – wschodniej budynku, z bezpośrednim 

dostępem z poziomu terenu utwardzonego oraz z wnętrza budynku, z korytarza parteru. 

Pomieszczenia kotłowni oraz pompowni obejmują swą wysokością 2 kondygnacje (przyziemie i parter) 

i nie są wydzielone pożarowo od pozostałej części budynku. W istniejącej kotłowni gazowej 

zainstalowano w latach 70-tych trzy kotły o mocy 60kW każdy. 

Przyłącze gazu znajduje się w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze od strony północno- 

wschodniej bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz. Zawór gazu usytuowany jest na zewnątrz 

budynku. 

2.2 Zakres i przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejącej kotłowni do stanu zgodnego z 

obowiązującymi przepisami oraz wymogami Inwestora, w związku z czym projektuje się: 
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a) Wydzielenie kotłowni zgodnie z § 220 WT do osobnej strefy pożarowej dzięki istniejącym 

ścianom i stropom o klasie odporności ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne w tych 

przegrodach (ścianach i stropie) należy zabezpieczyć systemowo do klasy EI 60. 

Projektuje się wymianę drzwi z wydzielonego obszaru kotłowni, pomieszczenia  do innych 

pomieszczeń na drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 30. 

W ramach robót związanych z wydzieleniem projektuje się zamurowanie wskazanych na 

rysunkach okien na parterze, celem spełnienia warunku określonego w § 235 WT. 

Drzwi dwuskrzydłowe z kotłowni prowadzące na zewnątrz muszą mieć szerokość głównego 

skrzydła co najmniej 0,9m w świetle i mają się otwierać na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi te 

muszą mieć możliwość otwierana bez konieczności nacisku na klamkę (tzw. zamek kulkowy). 

Możliwe jest spełnienie tego warunku poprzez wyposażenie drzwi w dźwignię antypaniczną. 

b) Kotłownię należy wyposażyć w "aktywny system bezpieczeństwa" - urządzenia sygnalizacyjno 

odcinające, które w przypadku stwierdzenia awarii w pomieszczeniu kotłowni i wykrycia gazu 

(w stężeniu przekraczającym 10% dolnej granicy wybuchowości) dokonają automatycznego 

odcięcia dopływu gazu do kotłowni, Zawór odcinający należy zamontować na zewnątrz 

budynku. Poza automatycznym odcięciem dopływu gazu musi nastąpić akustyczne 

powiadomienie o wykrytej awarii. W ten sposób zapewnione będzie ograniczenie dalszego 

wydzielania się gazu oraz możliwość powiadomienie osób, które mogą podjąć działania 

zaradcze. Projekt ww. aktywnego systemu bezpieczeństwa wykonany zostanie na podstawie 

projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

c) Kotłownię wyposażyć w gaśnicę proszkową GP6X typu ABC. 

d) Należy wyposażyć pomieszczenie kotłowni w oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP-65. 

3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
 W ramach projektu przewiduje się zamurowanie okna o wymiarach 197x 135cm w pomieszczeniu 

pompowni, na parterze (dostępnego z powierzchni tarasu dojściowego) oraz okna o wymiarach 

41x75cm w istniejącym pomieszczeniu licznika gazu. 

Okna zdemontować, otwory zamurować pustkami ceramicznymi z ceramiki poryzowanej o gr. 38cm, 

na zaprawie cementowo-wapiennej lub systemowej. Od wewnątrz wykończyć tynkiem cementowo-

wapiennym i wykończyć warstwą malarską. Od zewnątrz ściany dodatkowo ocieplić wełną mineralną 

gr.10÷12cm na odcinku min. 2m, na którym wykonać wyprawy klejowe – wymagana odporność 

pożarowa  całości przegrody EI 60. Otwór po oknie od strony południowo-wschodniej wykończyć 

tynkiem cienkowarstwowym o kolorystyce i fakturze korespondującym z istniejącym na pozostałej 

powierzchni ściany. Od strony północno wschodniej otwór po oknie wykończyć płytkami kamiennymi 

nawiązującymi do pozostałej części elewacji. 

Projekt przewiduje wymianę drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniem kotłowni a częścią 

techniczną budynku mieszkalnego na drzwi stalowe EI 30, wyposażone w zamek umożliwiający 

otwarcie bez naciśnięcia klamki np. barierę antypaniczną oraz drzwi zewnętrzne 150x205cm (obecnie 

o równym podziale skrzydeł) na drzwi zewnętrzne, stalowe, ocieplane, asymetryczne o wymiarach 

tożsamych z istniejącymi o skrzydle głównym o otworze w świetle 90cm, wyposażonym w zamek 

umożlwiający otwarcie bez naciśnięcia klamki np. barierę antypaniczną.  
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4 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do 

zakresu projektu  

4.1 Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

– Budynek mieszkalny wielorodzinny średniowysoki o powierzchni: 

• zabudowy  1009,35 m2, 

• użytkowej  3587,18 m2 

– Kubatura budynku  ~17 019 m3. 

– Budynek średniowysoki (18,96 m wysokości), o 7 kondygnacjach nadziemnych, 

niepodpiwniczony.  

4.2 Odległość od obiektów sąsiednich 
Budynek jest usytuowany w przepisowych odległościach od granic działki. 

Odległość obiektu od najbliższego istniejącego budynku garażowego – 16m. 

Wymagania dotyczące odległości usytuowania budynku od granicy działki oraz od obiektów 

usytuowanych na działkach sąsiednich, ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, 

określone w §12 „warunków technicznych” są spełnione 

4.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
W projektowanym budynku nie przewiduje się składowania oraz używania materiałów i substancji 

niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr109, poz. 719). 

W rozpatrywanym budynku zakłada się typowe zagrożenie przewidywane dla obiektów mieszkalnych. 

4.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Gęstość obciążenia ogniowego do 500Mj/m2. 

4.5 Kategoria zagrożenia ludzi 
Budynek mieszkalny zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV.  

4.6 Ocena zagrożenia wybuchem 
W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  

4.7 Podział obiektu na strefy pożarowe 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową. W ramach której wydzielono pożarowo kotłownię.  

4.8 Klasa odporności pożarowej 
Budynek zaprojektowane w „C” klasie odporności pożarowej. Wymagana klasa odporności ogniowej 

elementów budynku dla klasy „C”: 

− główna konstrukcja nośna R 60; 

− strop REI 60; 

− ściana zewnętrzna EI 30; 

− ściana wewnętrzna EI 15; 

− przekręcie dachu RE 15; 

− konstrukcja dachu R 15; 

− konstrukcja schodów R 30 (wykonane z materiałów niepalnych). 
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4.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne 
Ewakuacja pionowa w budynku 3 klatkami schodowymi 3 biegowymi, otwartymi do wyjść 

ewakuacyjnych zlokalizowanych na poziomie parteru i przyziemia (1 wyjście) drzwiami szerokości min. 

90 cm. Szerokość klatek schodowych 1,5m. Dojścia do pionowych dróg ewakuacyjnych zgodne z 

przepisami. 

W obiekcie istnieje wymóg stosowania oznaczeń na drogach ewakuacyjnych oraz oświetlenia 

awaryjnego. 

4.10 Sposób zabezpieczenia instalacji użytkowych 
Budynek wyposażony jest w: 

− instalację odgromową; 

− przejścia instalacyjne przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zostaną 

zabezpieczone do wymaganej klasy odporności ogniowej przegrody (EI i EIS). 

4.11  Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 
a) Gaśnice ABC 3kg 1 szt./100m2 

b) Kotłownię wyposażyć w gaśnice GP6X typu ABC 

4.12  Wyposażenie w gaśnice 
Budynek wyposażony jest w gaśnice ABC 3kg na każde 100m2 powierzchni. Gaśnice usytuowano na 

korytarzach w pobliżu klatek schodowych, przedsionkach oraz częściach wydzielonych użytkowo. 

Kotłownię wyposażyć w gaśnice GP6X typu ABC. 

4.13 Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Istniejący hydrant DN80 w odległości do 75 m od istniejącego budynku. 

4.14 Drogi pożarowe 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 

124, poz. 1030) – budynek wyposażony jest w drogę p.poż. od strony południowo-wschodniej 

budynku zakończoną placem manewrowym o wymiarach 17,5 x 25m.  

4.15 Uwagi końcowe 
Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej.  

 


