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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 

Do pozwolenia NR 112/2020 ZNAK BOŚ.6740.90.2020.KM Z DNIA  27.07.2020r. 

1.Nazwa obiektu budowlanego: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKOWICACH” - w części 

dotyczący zmiany projektu zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy, długości oraz wysokości   

2. Adres obiektu:   Sadkowice 76 , 27-320 Solec nad Wisłą, dz. ewid. nr 277 

                          obr. 0016 – Sadkowice,   jedn. ewid. 140906_2 – Solec nad Wisłą 

3. Inwestor:  Miasto i Gmina Solec nad Wisłą 

                                        Rynek 1 

                          27-320 Solec nad Wisłą  

4. Kategoria budynku:  III  

5. Dokumentacja proj.  PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wypełniając art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. 

zm.)  ja niżej podpisany, oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opracowali 

Branża Projektant Uprawnienia Data Podpis 
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OŚWIADCZENIE 

 
 

Wypełniając art. 33 ust. 2 pkt. 10)  prawa budowlanego oraz zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy 

z  dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), oświadczam, że dla 

inwestycji pt.:  

„ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKOWICACH” - w części 

dotyczący zmiany projektu zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy, długości oraz 

wysokości   

zlokalizowanej na dz. nr ewid. 277 w miejscowości Sadkowice, 27- 320 Solec nad Wisłą, obr. 0016 –Sadkowice, 

jedn. ewid. 140906_2 – Solec nad Wisłą, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj. mazowieckim 

nie istnieje możliwość podłączenia obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. 

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 

RAWE PROJEKT  
 Rafał Wesołowski,  

ul. Fabryczna 13, 24-300 

Opole Lubelskie 

tel:  667-865-337 

NIP: 717-179-18-22 

r.wesolowski01@gmail.com 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

1.Nazwa obiektu budowlanego: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKOWICACH” - w części 

dotyczący zmiany projektu zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy, długości oraz wysokości   

2. Adres obiektu:   Sadkowice 76 , 27-320 Solec nad Wisłą, dz. ewid. nr 277 

                          obr. 0016 – Sadkowice,   jedn. ewid. 140906_2 – Solec nad Wisłą 

3. Inwestor:  Miasto i Gmina Solec nad Wisłą 

                                        Rynek 1 

                          27-320 Solec nad Wisłą  

4. Kategoria budynku:  III  

5. Dokumentacja proj.  PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 
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Część opisowa 

1. Zakres robót 

Część opisowa informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1. Informacja dotyczy projektu budowlanego zamiennego inwestycyjnego tj.: 

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi przy budynku zakres projektu budowlanego zamiennego odnosi się do 

budynku ochotniczej straży pożarnej:  

Zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) nakłada ona obowiązek uzyskania decyzji 

o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku istotnego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. 

Art. 36a pkt. 5 Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę 

stanowi odstąpienie w zakresie: (…) 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury; 

 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby 

kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a; 

 

Zakres robót w projekcie zamiennym : 

 w części dotyczący zmiany projektu zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy, długości oraz wysokości   

 Pozostałe prace budowlane należy wykonać wg. projektu głównego  

Kolejność wykonywanych robót: 

- roboty budowlano – montażowe,  

- roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce. 

Działka nr 277 jest działką zabudowaną, znajduje się na niej częściowo budynek OSP jednokondygnacyjny 

z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony objęty opracowaniem oraz drugi budynek nie będący przedmiotem 

opracowania. Projektowana jest rozbudowa budynku OSP w kierunku północno-wschodnim o garaż jednostanowiskowy. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

Bez zmian. 

- 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. 

- miejsca skrzyżowań instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacją elektryczną 

-montaż rur wodociągowych, ciepłej wody centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych i gazowych, 

-montaż armatury 

-praca w wykopie o gł. powyżej 1,50m, 

      -droga montażowa 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 

Bez zmian. 

a) roboty budowlano - montażowe: 

- upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0m: 
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balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworów pionowych i poziomych, 

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby 

-upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót, 

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych, 

b) 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 

c) praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy: 

- porażenie prądem elektrycznym 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem (koparka)i pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem; 

b) skaleczeniem; 

c) porażeniem prądem elektrycznym; 

d) poparzeniem; 

e) upadkiem; 

f) wypadkiem komunikacyjnym; 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować przewidziane odpowiednimi 

przepisami zabezpieczenia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

Bez zmian. 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,  

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie; 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności od rodzaju wykonywanych 

prac); 

c) posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie, wymienionych w pkt. 4 kierownik budowy 

każdorazowo powinien przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników wykonujących te roboty, kładąc szczególny 

nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne 

zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w 

książce szkoleń fakt instruktażu potwierdzić podpisem przez szkolonych pracowników. Zachodzi konieczność stosowania 

przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty 

ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego 

wykonywania robót. Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.  
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom 

Bez zmian. 

1. Teren prac ogrodzić lub wydzielić taśmą ostrzegawczą. 

2. Roboty na wysokościach prowadzić przy użyciu odpowiednich rusztowań indywidualnych pasów 

zabezpieczających. 

3. Roboty w wykopach prowadzić przy asekuracji, co najmniej jednego pracownika na powierzchni terenu. 

4. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji   i urządzeń elektrycznych mogą 

być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

5. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

6. Należy zapewnić podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki techniczne (m.in. sprawny telefon) 

do powiadamiania służb ratowniczych. 

 Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy; 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace; 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione; 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby; 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa i oznaczenia prób okresowych 

w zakresie określonym w polskich normach i dokumentacji producenta; 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio przed jego użyciem; 

g) sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych  w obwodach wyłączanych spod napięcia; 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia; 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie; 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac; 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac; 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy; 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie 

pracy, pełniących funkcje: koordynującego, dopuszczającego, kierownika robót; 

e) planowane przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone z wymaganiami polskich norm, 

obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora 
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Ponieważ w trakcie budowy  będą wykonywane roboty wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a ust. 1 i 1a pkt 1 Prawa budowlanego zachodzi konieczność sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod 

nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Opracowali 

Branża Projektant Uprawnienia Data Podpis 

Projektant: 

Architektura 

Odpowiedzialny za całość 

prac projektowych  

mgr inż. arch.  

Rafał Wesołowski 
221/LBOKK/2017 styczeń 2021 
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.Nazwa obiektu budowlanego: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKOWICACH” - w części 

dotyczący zmiany projektu zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy, długości oraz wysokości   

2. Adres obiektu:   Sadkowice 76 , 27-320 Solec nad Wisłą, dz. ewid. nr 277 

                          obr. 0016 – Sadkowice,   jedn. ewid. 140906_2 – Solec nad Wisłą 

3. Inwestor:  Miasto i Gmina Solec nad Wisłą 

                                        Rynek 1 

                          27-320 Solec nad Wisłą  

4. Kategoria budynku:  III  

5. Dokumentacja proj.  PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 
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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, działki nr ewid. 277 dla inwestycji  pt:  

„ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKOWICACH” - w części 

dotyczący zmiany projektu zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy, długości oraz 

wysokości   

1.2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora 

2. Materiały wyjściowe 

- decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak. ROŚiGK.6733.1.2020 z dnia 1 kwietnia 

2020r. 

- decyzja nr 1/1/2020 w sprawie zmiany decyzji z dnia 01.04.2020r. znak. ROŚiGK.6733.1.2020 z dnia 27 listopada 

2020r. 

- wizja lokalna na działce, 

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora odnośnie programu użytkowego oraz  zastosowania materiałów. 

- Mapa do celów projektowych 

- uzgodnienia branżowe 

-      obowiązujące normy i przepisy budowlane 

3. Opis zagospodarowania 

3.1. Opis stanu istniejącego 

Bez zmian. 

działki ewid. nr 277 

obręb 0016-Sadkowice 

jedn. ewidencyjna 140906_2 – Solec nad Wisłą 

obecny stan 
zagospodarowania działki 

-działka  jest  uzbrojona, zabudowana 
 

ukształtowanie działki działka płaska z lekkim spadkiem w kierunku południowym 

kształt geometryczny działek działka o nieregularnym kształcie 

zieleń bez wpływu na roboty 

ogrodzenie działka nieogrodzona 

dojazd do działki z drogi wojewódzkiej 

zjazd istniejący  

 
Teren objęty opracowaniem stanowią działki gruntu o nr ewid. 277 położone w obrębie geodezyjnym Sadkowice 

w miejscowości Sadkowice, gmina Solec nad Wisłą. Zgodnie z decyzją nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
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publicznego znak. ROŚiGK.6733.1.2020 z dnia 1 kwietnia 2020r. oraz decyzji zmieniającej z dnia 27 listopada 2020r. 

budynek podlegający rozbudowie znajduje się na terenie zabudowy usługowej.  

Teren pod opracowywany budynek graniczy od strony południowo-wschodniej graniczy z działką drogową – droga 

wojewódzka nr 754 (działka nr ewid. 458) i od strony północno-wschodniej z działką drogową nr ewid. 276.  

Z pozostałych stron graniczy z działkami budowlanymi. 

Działka wyposażona jest zarówno w przyłącze elektroenergetyczne, kanalizacyjne i wodociągowe.   

Na opracowywanym terenie nie znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego oraz nie 

leży on w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Opracowywana działka leży poza granicami obszaru Natura 2000, znajduje się na terenach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Solec nad Wisłą. Teren nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej, nie jest narażony na 

niebezpieczeństwo powodzi, oraz osuwanie się mas ziemnych. 

4. Projekt zagospodarowania działki: 

Projektowana inwestycja obejmuję rozbudowę istniejącego budynku OSP, projektuje się także opaskę wokół 

projektowanej części i utwardzenie nawierzchni przed budynkiem.  

Wejście główne do części rozbudowywanej zlokalizowane zostało od strony południowo-wschodniej. 

Projekt budowlany zamienny odnosi się do budynku zmiany powierzchni zabudowy, długości wysokości budynku oraz 

projektu zagospodarowania terenu. 

4.1. Projektowane ukształtowanie zabudowy zgodnie z wytycznymi decyzji: 

- linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi wojewódzkiej 754 w nawiązaniu do istniejącego 

budynku strażnicy OSP /bez zmian/   

-projektowana rozbudowa – parametry główne: 

 szerokość /bez zmian/            6,00m 

 długość           11,00m 

 wysokość od poziomu terenu do kalenicy                                                5,70m 

 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od poziomu terenu do okapu dachu  /bez zmian/    4,65m 

 geometria dachu /bez zmian/            dwuspadowy 

 kąt nachylenia połaci dachowych/bez zmian/               8° 

 liczba kondygnacji nadziemnych/bez zmian/     1 kondygnacja nadziemna 

 gabaryt i forma budynku nawiązuje i tworzy całość z istniejącą częścią/bez zmian/  

4.2. Teren utwardzony 

Bez zmian. 

Przekrój przez warstwy terenu utwardzonego: 

 nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 i 6cm 

 podsypka z grysu frakcji do 2 mm, gr. 3 cm 

 podbudowa cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie o gr. 15 cm 

 warstwa odsączająca z zagęszczonego żwiru o frakcji 0-5mm o gr. 10 cm 

 grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie 

 Całkowita grubość konstrukcji H=34-36cm 

  

mailto:r.wesolowski01@gmail.com


RAWE PROJEKT Rafał Wesołowski, 

ul. Fabryczna 13,  24-300 Opole Lubelskie, tel.:  667-865-337,  r.wesolowski01@gmail.com 

 

 

5. Bilans powierzchni terenu: 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem:       2255,80 m2 

 Powierzchnia zabudowy:          

istniejące zaudowania znajdujące się nia działce          111,00m2 

projektowana rozbudowa             66,78m2 

budynek objęty rozbudową           168,30m2

 łącznie powierzchnia zabudowy         346,08m2 

co stanowi 15,34% powierzchni działki objętej opracowaniem 

 Powierzchnia zieleni:        1637,14m2 

co stanowi 72,57% powierzchni działki objętej opracowaniem 

 Powierzchnia utwardzona:  

istniejąca          232,78 m2 

projektowana         39,90 m2 

łącznie powierzchnia utwardzeń        272,58 m2 

co stanowi 11,63% powierzchni działki objętej opracowaniem  

6. Odprowadzenie wód opadowych 

Bez zmian. 

Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych projektowane na tereny biologicznie czynne na obszarze działki 

Inwestora.    

7. Usytuowanie budynku (Naturalne oświetlenie – przesłanianie  wg  §13.1 - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.) 

Bez zmian. 

Wyznaczone zacienienie w dniach równonocy wiosennej i jesiennej w południe nie powoduje istotnego zmniejszenia 

dopływu światła słonecznego sąsiednich działek.  

Od strony południowo-wschodniej i północno-wschodniej teren sąsiaduje z działką drogową. 

8. Miejsca gromadzenia odpadów stałych (wg  §23.1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r.) 

Bez zmian. 

Bez zmian stanu istniejącego. Utylizacja odpadów komunalnych w oparciu o indywidualny istniejący zbiornik (kontener). 

9. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych (wg  §18, 19 - Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r.)  

Bez zmian. 

Rozbudowa przewidziana jako garaż jednostanowiskowy. 
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10. Bezpieczeństwo pożarowe (wg  §271, 272, 273  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r.) 

Budynek i urządzenia z nim związane został zaprojektowany w sposób zapewniający w razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku  

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynku 

- możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego uwzględniono: 

 odrębne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

 Wymagania Polskich Norm i warunków określonych w Załączniku nr 3 do rozporządzenia tj. Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002r.   

Projektowana rozbudowa: budynek niski, wolnostojący, PM 

część istniejąca: budynek niski, wolnostojący, ZLIII nieobjęty opracowaniem 

 W projektowanym budynku nie występuje zagrożenie wybuchem. 

 Hydranty ppoż. istniejące  

 W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej rozbudowy nie znajdują się żadne zabudowania. 

Opracowywana rozbudowa będąca przedmiotem opracowania znajduje się w odległości: 

 16,56m - od północno-wschodniej granicy z działką nr ewid 276 

 13,60m - od południowo-wschodniej granicy z działką nr ewid. 458 

 37,05m i 37,50m – od północno-zachodniej granicy z działką nr ewid. 272 

11. Przyłącza 

Bez zmian. 

 Zewnętrzna instalacja: wodociągowa-istniejąca – bez zmian 

 wewnętrzne instalacje elektryczne – istniejąca –w w części projektowanej wykonanie instalacji elektrycznej 

oświetleniowej i gniazd wtykowych, grzejniki elektryczne 

12. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Bez zmian. 

Nie dotyczy 

13. Wpływ eksploatacji górniczej 

Bez zmian. 

Działka nie leży w terenie oddziaływań eksploatacji górniczej. 

14. Określenie obszaru oddziaływania obiektu  

Bez zmian. 

Oddziaływania związane z fazą budowy inwestycji będą miały charakter odwracalny i będą występować w krótkim 

czasie (okres budowy). Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku. Po zakończeniu budowy 

nie będą występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi. 
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Podstawa prawna sporządzenia 

Art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1c i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zmianami) 

Projektowany obiekt 

„ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKOWICACH” - w części dotyczący zmiany projektu 

zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy, długości oraz wysokości   

Przewidywane wpływ projektowanego budynku wraz z urządzeniami budowlanymi  
z nim związanymi na tereny sąsiednie 

Przewidywana budowa nie ma żadnego negatywnego wpływu na działki sąsiednie.  

Określenie obszaru oddziaływania 

Obszar oddziaływania zamierzenia dotyczy właściciela działki objętej opracowaniem nr ewid. 277 

Uzasadnienie 

Określenie obszaru oddziaływania jest kwestią niezwykle istotną, ponieważ decyduje o tym, czy stroną w postępowaniu w sprawie o wydanie 

pozwolenia na budowę będzie wyłącznie inwestor, czy też oprócz inwestora, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 

znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. 

Art. 3 pkt. 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm. ) pod pojęciem 

 „obszar oddziaływania obiektu” rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.                                                                 

Przepisy odrębne, o których mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy – Prawo budowlane: 

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm. ) 

2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

W pobliżu projektowanego budynku nie znajdują się obiekty, które mógłby ulec uszkodzeniu  

w czasie prowadzonych prac budowlanych. 

15. Warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), dokonano 

odkrywek gruntów do poziomu posadowienia fundamentu i stwierdzono, że w poziomie posadowienia budynku występują 

grunty spoiste. Stosując metodę porównawczą przyjęto wytrzymałość gruntu na 0,2 MPa. Obiekt zaliczany do pierwszej 

kategorii geotechnicznej.  
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16.   Podsumowanie 

Na podstawie powyższej analizy stwierdza się, że projektowana inwestycja nie będzie ograniczała możliwości 

swobodnej zabudowy sąsiednich działek, nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obszar 

oddziaływania obejmuje nieruchomość na której inwestycja została zaprojektowana tj. dz. nr ewid.277 

Podstawa prawna: art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1a ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. 

zm. ) oraz przepisy wykonawcze. 
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1. Informacje ogólne  

- DANE OGÓLNE 

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi zakres projektu budowlanego zamiennego odnosi się do 

budynku garażu 

Zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) nakłada ona obowiązek uzyskania 

decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 

w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 

budowę. 

Art. 36a pkt. 5 Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 

budowę stanowi odstąpienie w zakresie: (…) 

 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej 

architektury; 

 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, 

szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a; 

 

Zakres robót w projekcie zamiennym : 

 

 w części dotyczący zmiany projektu zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy, długości oraz 

wysokości   

 

o Podstawa opracowania:  

 zlecenie Inwestora; 

 decyzja nr 1/2020 znak. ROŚiGK.6733.1.2020 z dnia 1 kwietnia 2020r  

  decyzja nr 1/1/2020 znak. ROŚiGK.6733.1.2020 z dnia 27 listopada 2020r.  

 wizja lokalna na działce, 

 uzgodnienia i wytyczne Inwestora odnośnie programu użytkowego oraz  zastosowania materiałów. 

 Mapa do celów projektowych 

 obowiązujące normy i przepisy budowlane; 

 uzgodnienia branżowe. 

2. CEL OPRACOWANIA: projekt rozbudowy, przebudowy budynku OSP o garaż jednostanowiskowy 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

 wysokość w świetle projektowanego  budynku         5,25m 

 szerokość projektowanej rozbudowy /bez zmian/         6,00m 

 długość projektowanej rozbudowy                            11,00m 

 szerokość całego budynku po rozbudowie /bez zmian/                24,70m 

 wysokość od poziomu terenu do kalenicy                                                5,70m 

 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od poziomu terenu do okapu dachu  /bez zmian/    4,65m 

 liczba kondygnacji nadziemnych /bez zmian/                1 kondygnacja nadziemna 

powierzchnia zabudowy  projektowanej rozbudowy                                   66,78m2 

 powierzchnia zabudowy całego budynku po rozbudowie                                235,08m2 

 powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy                                   58,40m2 

 kubatura projektowanej rozbudowy                                         361,88m3 

 kąt nachylenia dachu /bez zmian/                                  8º 

 

 



 

4. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU 

Opracowywany budynek objęty rozbudową znajduje się w miejscowości Sadowice w części zlokalizowany na działce o nr 

ewid. 277. Jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony 

charakteryzujący się zwartą bryłą o rzucie zbliżonym do prostokąta.  W zakres opracowania wchodzi rozbudowa budynku oraz 

przebudowa ściany wspólnej budynków w celu wykonania ściany oddzielenia p.poż. pomiędzy częścią nieobjętą 

opracowaniem a projektowaną rozbudową. 

5. PRZEZNACZENIE, OPIS FUNKCJONALNY I PROGRAM UŻYTKOWY OPRACOWYWANEGO BUDYNKU 

Obiekt objęty opracowaniem to budynek OSP, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. 

Główne wejścia istniejące do budynku zlokalizowane są od strony południowo-wschodniej. Projektowana rozbudowa obejmuje 

wykonanie garażu jednostanowiskowego z wejściem od strony południowo-wschodniej. 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej bez zmiany jej funkcji – część 

istniejąca nie jest objęta opracowaniem. Projektowana rozbudowa przewiduje wykonanie garażu jednostanowiskowego 

mającego na celu zwiększenie gotowości bojowej jednostki.  Budynek pod względem wizualnym nawiązuje kształtem 

zabudowy, połaciami dachu do istniejącej części. 

6. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Bez zmian. 

Projektowana rozbudowa ze względu na charakter nie wymaga  dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

jednak jest on dostępna z poziomu terenu,  szerokość drzwi i bramy przemysłowej umożliwia dostęp. 

7. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA (Dział VII  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r.) 

Bez zmian. 

Budynek i urządzenia z nim związane został zaprojektowany w sposób niestwarzający ryzyka wypadków w trakcie 

użytkowania w szczególności przez uwzględnienie przepisów w dziale VII rozporządzenia z dnia. 12.04.2002r.  

8. INSTALACJE 

 Zewnętrzna instalacja: wodociągowa - istniejąca – bez zmian 

 zewnętrzna kanalizacyjna ze zbiornikiem - bez zmian 

 wewnętrzne instalacje elektryczne – istniejąca – w części objętej opracowaniem wykonanie instalacji elektrycznej 

oświetleniowej i gniazd wtykowych, montaż grzejników elektrycznych 

 Prace budowlane wykonać wg projektów branżowych. 

 

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ 

 

PARTER 

Nr Funkcja m2 

1.6 Garaż 58,40 

 Razem powierzchnia użytkowa części objętej 

opracowaniem 

58,40 

*  - zgodnie z PN – 70/B-02365, 



10. ZAŁOŻENIA STATYCZNE 

Konstrukcja dachu obciążona ciężarem pokrycia dachu, śniegiem strefa II i wiatrem strefa I. Obciążenie z konstrukcji 

dachu i ścian przekazywane jest na ławy fundamentowe i na grunt. Wszystkie elementy wymiarowano w oparciu o metodę 

stanów granicznych nośności, a elementy zginane dodatkowo w oparciu o metodę stanów granicznych użytkowania. 

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu wspomagającego projektowanie.  

W elementach konstrukcyjnych nie są przekroczone stany graniczne nośności i użytkowania. Projektowany obiekt nie stwarza 

zagrożenia dla ludzi.  

11. WARUNKI GRUNTOWE 

Bez zmian. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463), dokonano odkrywek 

gruntów do poziomu posadowienia fundamentu i stwierdzono, że w poziomie posadowienia budynku występują grunty spoiste. 

Stosując metodę porównawczą przyjęto wytrzymałość gruntu na 0,2 MPa. Obiekt zaliczany do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

12. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Bez zmian. 

Dla projektowanej rozbudowy będącej podstawą opracowania projektowego przyjęto następujące grubości 

projektowanych warstw ocieplenia: 

1. Dla ścian zewnętrznych projektowanych o gr. 24 cm – wełna mineralna o współczynniku λ= 0,038 o gr. 10 cm, 

wówczas współczynnik przyjmuje wartość U = 0,29 W/m2K ≤ Umax= 0,45 W/m2K (przy 8°C≤ ti > 16°C) – warunek 

spełniony. 

2. Dla podłogi na gruncie – styropian twardy o współczynniku λ= 0,038 o gr. 10 cm, wówczas współczynnik przyjmuje 

wartość U = 0,28 W/m2K ≤ Umax= 1,20 W/m2K (przy 8°C≤ ti > 16°C) – warunek spełniony. 

3. Dla okien  przyjęto współczynnik przenikania ciepła min. U = 1,4 W/m2K, warunek spełniony. 

4. Dla bramy przyjęto współczynnik przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K – warunek spełniony. 

5. Dla dachu – wełna mineralna 0,038 o gr. 18 cm, wówczas współczynnik przenikania ciepła dla dachu przyjmuje 

wartość U= 0,19 W/m2K ≤ Umax= 0,30 W/m2K (przy 8°C≤ ti > 16°C) – warunek spełniony. 

Graniczne wartości współczynników przewodzenia ciepła przyjęto wg aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na czas 01.01.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE 

13.1. Założenia projektowe 

Zgodnie z opracowaną oceną dokumentacją przewidziano następujący zakres robót budowlanych: 

Branża budowlana:   

 rozbudowa budynku o pomieszczenie garażu 

 wykonanie ściany oddzielenia p.poż z zakończeniem ścianki attykowej 30cm nad kalenicą projektowanej części 

 wykonanie dachu nad projektowaną częścią 

 wykonanie wentylacji projektowanego pomieszczenia 

Branża elektryczna:  

 wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia i gniazd wtykowych dla rozbudowywanej części 

 montaż grzejników elektrycznych 

 instalacja odgromowa 

Prace budowlane wykonać wg projektów branżowych. 

13.2. Charakterystyka szczegółowa zasadniczych robót budowlanych 

13.2.1. Prace rozbiórkowe  

Bez zmian. 

Projekt zakłada rozbiórkę fragmentu dachu w celu wykonania wieńca i ściany oddzielenia p.poż między częścią 

istniejąca, a projektowaną rozbudową. Podczas prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić 

elementów, przegród nieprzeznaczonych do rozbiórki. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać niezbędne 

zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementów budynków zagrażających zawaleniem się. Prace należy 

przeprowadzić z należytą ostrożnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Roboty rozbiórkowe należy wykonać 

sposobem ręcznym za pomocą narzędzi tradycyjnych ręcznych. Przed rozpoczęciem prac należy przenieść istniejącą syrenę 

alarmową zlokalizowaną w części północnej budynku. 

13.2.2. Projektowane ławy fundamentowe 

Rozbudowywana część budynku posadowiona na ławach fundamentowych o wymiarach 40x60 cm zbrojone stalowymi 

prętami 4xØ12 mm, łączonych strzemionami Ø6 mm oraz na stopach fundamentowych 120x80x40cm zbrojone krzyżowo 

stalowymi prętami Ø10 mm. Zbrojenie otulone betonem na grubość przynajmniej 5 cm. Fundamenty wykonane z betonu 

C16/20. 

Projektowana ściana oddzielenia przeciwpożarowego wyprowadzona 30cm przed lico budynku na elewacji południowo-

wschodniej  posadowić na stopie fundamentowej o wymiarach 120x80x40 cm.  

Fundamenty wykonać wg załączonej dokumentacji technicznej.  

13.2.3. Ściany zewnętrzne 

Projektowane ściany zewnętrzne murowane z bloczka z betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo-

wapiennej. Otwory w części istniejącej po zdemontowanych oknach należy zamurować. Dodatkowo w ścianach wykonać 

trzpienie żelbetowe zbrojone prętami 4Ø12mm.   

13.2.4. Wieńce i nadproża 

- Wieńce – na części objętej rozbudową oraz ścianie wspólnej części istniejącej i projektowanej 24x24cm z betonu 

C16/20, zbrojone prętami 4Ø12mm  (B20), zbrojone prętami 4Ø12mm, stal A-III 25G2S, strzemiona Ø6mm, co 25cm stal A-0 

St0S. 

- Nadproża – nad bramą garażową wykonane z wieńca wykonać  wg rysunków konstrukcyjnych.  



13.2.5. Dach 

Nad rozbudowywaną częścią budynku projektuje się dach w konstrukcji drewnianej, którego elementy będą miały 

wymiary 8x18 cm, z drewna klasy C24 podparte stalowymi płatwiami IPE 140. Całość konstrukcji dachu należy zaimpregnować 

środkami, przeciwilgociowymi, grzybo- i owadobójczymi oraz ogniochronnymi do granicy niezapalności. 

13.2.6. Pokrycie dachu 

Po wykonaniu elementów konstrukcyjnych należy zastosować folię wysoko paroprzepuszczalną, następnie kontrłaty 

4x5cm, łaty 2,5x5cm co 25 cm. Ostatnią warstwę wykonać z blachy trapezowej, ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,55mm w 

kolorze dostosowanym do części istniejącej. Od wnętrza sufit wykonać z płyt g-k na aluminiowym ruszcie.  

13.2.7. Ściana oddzielenia p.poż. 

Fragment ściany istniejącej znajdującej się pomiędzy częścią istniejącą a projektowaną rozbudową na wysokości okapu 

należy rozebrać do równego poziomu, następnie nadmurować i  wykonać wieniec zgodnie z cz. Rysunkową. Ogniomur 

zakonczyć na wys. 30cm nad połacią dachu. Styropian od strony zewnętrznej należy rozebrać, ścianę oczyścić,a nastepnie 

wykonać tynk i pomalować farbą emulsyjną. 

13.2.8. Stolarka okienna 

Bez zmian 

Istniejące okna zewnętrzne z należytą ostrożnością zdemontować wraz z parapetami i zamontować je w otworach w 

zaprojektowanej części i wykonać nowe parapety.  

13.2.9. Ślusarka drzwiowa 

Bez zmian. 

Projektowana brama wjazdowa jako segmentowa przemysłowa z drzwiami przejściowymi o wym. Min. 0,9x2,05m. 

Montaż zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. 

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać 

po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.  



13.2.10. Projektowane posadzki na gruncie 

Bez zmian. 

Celem wykonania nowej posadzki należy wykonać podbudowę piaskową o gęstości Is>0,97, następnie należy wykonać 

warstwę chudego betonu C8/10 gr. 10 cm, izolację przeciwwilgociową,  

a dopiero potem warstwę izolującą posadzkę termiczną – styropian twardy gr. 10 cm. Na tak przygotowanym podłożu wykonać 

posadzkę przemysłową  gr. 15cm w kolorze zielonym.  

13.2.11. Wentylacja 

Bez zmian. 

W pomieszczeniu przewidziano montaż wywietrzaka dachowego Ø160 hybrydowego dla którego należy przewidzieć 

zasilanie.Ze względu na przecohwywany sprzęt w budynku przewidziano otwór spalinowy umożliwiający montaż odsysacza 

spalin.  W obrębie bramy wjazdowej, około 30 cm nad poziomem posadzki wykonac kratkę nawiewną o powierzchni czynnej 

min. 0,04m2,  

13.2.12. Obróbki blacharskie 

Bez zmian. 

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się wymianę istniejących obróbek blacharskich na dachu budynku tj. 

pasów pod i nadrynnowych, a także wykonanie nowego pokrycia dachu 

 - rynny Ø 120 mm, rury spustowe Ø 100 mm z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55mm w obrębie ścian 

zewnętrznych budynku, 

 - wszelkie obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55 mm, 

 - podokienniki zewnętrzne - z blachy stalowej powlekanej wysunięte 5 cm poza lico ściany. 

Pasy podrynnowe oraz obróbki blacharskie attyk łączone na rąbek stojący.  

13.2.13. Tynki wewnętrzne i malowanie 

Bez zmian. 

Pomieszczenie garażu – wykonać tynki cementowo wapienne, a następnie całe pomieszczenie i sufity pomalować farbą 

emulsyjną.  

13.2.14. Projektowana kolorystyka 

Bez zmian. 

Kolorystyka projektowanej rozbudowy przewidziana jako dostosowana do istniejącej części. Kolorystyka elewacji, 

obróbek blacharskich, stolarki zbliżona do istniejącej. 

13.2.15. Elementy zewnętrzne 

 istniejące utwardzenie i murek oporowy przy budynku w obrębie projektowanej rozbudowy należy rozebrać 

 wokół projektowanej rozbudowy należy wykonać utwardzoną opaskę o szerokości 50 cm z kostki brukowej, 

bezfazowej gr. 6 cm. Na obrzeża stosować tego samego rodzaju  

o wymiarach 6x20 cm lub typowe obrzeża trawnikowe. Projektowaną opaskę układać na podsypce cementowo – 

piaskowej, ze spadkiem min. 3% od budynku. W miejscach wyprowadzenia rur spustowych – zamontować 

systemowe korytka betonowe odprowadzające wody opadowe (długości min. 2 mb od budynku).  

 Przed budynkiem przewidziano pole 4,00x5,00m utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa 

łamanego. 

 



14. INSTALACJE  

 Instalacja elektryczna: 

15. Roboty elektryczne dotyczą montażu opraw świetlnych oraz wykonania gniazd i włączników, montaż grzejników 

elektrycznych w części rozbudowywanej  

16. Instalację elektryczną wykonać w technologii podtynkowej. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje 

budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami  i ciągami technologicznymi. Trasy przewodów powinny 

przebiegać poziomo lub pionowo, a nie ukośnie. Bruzdy należy wykonać ręcznie w rękawiczkach i okularach ochronnych, 

bezwzględnie stosując maski ochronne za pomocą przecinaka i młotka oraz narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych. 

Układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby na murze nie było wybrzuszeń lub ostrych krawędzi, narażających 

izolację przewodów na uszkodzenie lub uniemożliwiające prawidłowe przykrycie przewodów tynkiem. Przy domierzaniu 

przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach końców przewodów o długości 

niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami.  

17. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z załączonym projektem branżowym. 

17.1. Uwagi ogólne 

 Należy starannie pielęgnować beton, ażeby ograniczyć rysy skurczowe. 

 Wszystkie elementy wylewane z betonu C16/20 (B20, fcd = 10,6 MPa). 

 Zbrojenie stalą żebrowaną klasy A-III (25G2S – fyd = 350 MPa); zbrojenie rozdzielcze  

i strzemiona ze stali A-O (St0S - fyd = 190 MPa) i A-III. 

 Wszystkie materiały budowlane winny posiadać atest PZH lub ITB, 

 Realizacja elementów konstrukcji stalowej wykonywać przez jednostki specjalistyczne posiadające odpowiednie w tym 

zakresie uprawnienia. 

 Elementy konstrukcji stalowej budynku wykonać oraz poddać odbiorowi zgodnie z normą PN-B-06200:2002 jak dla 

konstrukcji klasy 2. 

 Podczas wykonania złączy spawanych zapewnić wymagania zawarte w normie PN-EN 729-4 Kontrola złączy 

spawanych: 

 100% złączy poddać badaniu metodą wzrokowa UT wg normy PN-EN 970, 

 Zaleca się poddać 5% spoin doczołowych oraz 1% spoin pachwinowych złączy spawanych głównych elementów 

konstrukcyjnych /dźwigarów w kalenicy, dźwigarów ze słupami, podstaw słupów oraz ewentualnych styków  

warsztatowych po długościach elementów/ badaniom metodą magnetyczno – proszkową MT zgodnie z wytycznymi 

normy PN-B-06200:2002, 

 Przed rozpoczęciem fundamentowania należy stwierdzić w wykopie występowanie gruntów nośnych, a w innym 

wypadku po wybraniu gruntu nienośnego uzupełnić betonem min. C8/10 (B10), 

 Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w 

celach informacyjnych. 

 

 

 

 

 



15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Bez zmian. 

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej w pełnym zakresie wg danych wynikających z § 4  

ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. 2015 r. poz. 2117/. 

a. Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji: 

 Powierzchnia wewnętrzna strefy PM                     58,40m2 

 wysokość od poziomu terenu do kalenicy         5,70m  

 szerokość projektowanej rozbudowy           6,00m 

 długość projektowanej rozbudowy                       11,00m 

 kubatura projektowanej rozbudowy                                                                    361,88m3 

 budynek:                  niski, wolnostojący 

 Budynek OSP – niski, wolnostojący. Obiekt w konstrukcji tradycyjnej murowanej o poprzecznym układzie 

konstrukcyjnym. Nad projektowaną rozbudową dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej.  

b. Zagrożenie pożarowe: 

Budynek OSP. W budynku będą występowały przede wszystkim materiały palne w postaci palnych elementów 

wyposażenia. Są to głównie ciała stałe kwalifikujące je do grupy materiałów „A” oraz częściowo do „B”. Materiały niebezpieczne 

pożarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporządzenia 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./ nie będą 

występowały w tym budynku. W opracowywanym budynku nie występuje zagrożenie wybuchem. 

c. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba użytkowników. 

W obrębie projektowanej części nie występują pomieszczenia do jednoczesnego przebywania w nich powyżej 50 osób.  

Kategoria zagrożenia ludzi: PM. 

d. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe: 

W rozpatrywanym budynku wyróżnia się: 

 SP I – PM – 58,40m2– dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej  20 000 m2 – warunek spełniony. 

 SP II - ZL III – pozostała część budynku– strefa nieobjęta opracowaniem 

e. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Od strony południowo-wschodniej budynek graniczy z drogą wojewódzką.  Na sąsiednich działkach od strony północnej 

i zachodniej nie znajdują się żadne istniejące zabudowania. W części południowej znajduje się budynek murowany  bez 

otworów okiennych wykonany w technologii tradycyjnej.  

f. Klasa odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej elementów budowlanych: 

Strefa objęta opracowaniem została zakwalifikowane do klasy „E” odporności pożarowej. Wszystkie elementy budynku 

nierozprzestrzeniające ogień. 

 Elementy konstrukcyjne budynku spełniają poniżej określone warunki dot. klasy odporności ogniowej, zgodne 

z wymaganą klasą odporności pożarowej budynku: 

- ściana oddzielenia przeciwpożarowego): REI 60, 

- stały wystrój wnętrza co najmniej trudno zapalny, sufity niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem 

temperatury. 



Minimalne wymogi klasy odporności ogniowej dla poszczególnych elementów budynku  

–  wymagania są spełnione. Wszystkie elementy budynku NRO. 

g. Warunki ewakuacyjne z obiektu: 

 Maksymalna liczba użytkowników: 10  

 Określenie minimalnej szerokości drzwi ewakuacyjnych: 0,9m 

 .Strefa SP I - PM 

 Długość najdłuższego przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 10,90m (przy dopuszczanych 75m) 

 1 wyjście ze strefy- pierwsze na zewnątrz budynku Drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz. Przewidziano bramę o 

szer. 4,00m  z drzwiami przejściowymi szer. 0,9m. 

 Strefa SP II - ZL III  

 nieobjęta opracowaniem 

h. Instalacje przeciwpożarowe w obiekcie inne wymagania: 

 instalacja odgromowa-projektowana w obrębie części objętej opracowaniem 

Wszystkie przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przepusty o średnicy powyżej 

0,04 m przez ściany i stropy przestrzeni niebędące elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana jest 

klasa odporności ogniowej nie niższa niż EI60 lub REI60 zabezpieczone zostaną do odpowiedniej klasy odporności ogniowej 

wymaganej dla stropu lub ściany. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz ściany i stropy 

stanowiące obudowę przestrzeni zamkniętych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  

Prace przeprowadzić zgodnie z projektem branżowym. 

i. Droga pożarowa do budynku: 

 Budynek nie wymaga drogi pożarowej.  

j. Zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

Zapotrzebowania do prowadzenia działań gaśniczych wymagana woda do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 

10dm3/s. Istniejące hydranty zewnętrzne w odległości do 150m od budynku zapewniają wymaganą ilość wody. 

k. Podręczny sprzęt gaśniczy: 

Część rozbudowywana zostanie wyposażona w  1 gaśnicę. Wymagana ilość środka gaśniczego w gaśnicach wynosi 2 kg (lub 

3dm3) na każde 300m2 strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2. Zastosowane będą gaśnice 

proszkowe ABC, zawierające wymaganą ilość środka gaśniczego. Gaśnice te zostaną rozmieszczone tak, by odległość z 

każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie przekraczała 30 m, z zachowaniem dostępu 

do gaśnicy szerokości 1 m. Szczegóły rozmieszczenia zamieszczone zostaną w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  



 

16.  UWAGI KOŃCOWE 

Bez zmian. 

 Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Stosować wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów.   

Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem aprobaty 

techniczne, certyfikaty i dopuszczenia. 

 W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z projektantem lub doradcami technicznymi poszczególnych 

systemów. 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

Wypełniając art. 33 ust. 2 pkt. 10)  prawa budowlanego oraz zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy 

z  dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 883) oświadczam, że dla inwestycji pt.: 

Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Sadkowicach 

zlokalizowanej na dz. ewid. 277 w miejscowości Sadkowice,  27-320 Solec nad Wisła,  obr.0016 - Sadkowic, gmina 

Solec nad Wisłą, nie istnieje możliwość podłączenia obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. 

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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Branża Projektant Uprawnienia Data Podpis 

Projektant: 
Architektura  

Odpowiedzialny za całość 
prac projektowych 

mgr inż. arch. 

Rafał Wesołowski 
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 

RAWE PROJEKT  

 Rafał Wesołowski,  

ul. Fabryczna 13, 24-300 

Opole Lubelskie 
tel:  667-865-337 

NIP: 717-179-18-22 

r.wesolowski01@gmail.com 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1.Nazwa obiektu budowlanego: 

„ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKOWICACH” - w części dotyczący 

zmiany projektu zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy, długości oraz wysokości   

2. Adres obiektu:   Sadkowice 76 , 27-320 Solec nad Wisłą, dz. ewid. nr 277 

                          obr. 0016 – Sadkowice,   jedn. ewid. 140906_2 – Solec nad Wisłą 

3. Inwestor:  Miasto i Gmina Solec nad Wisłą 

                                        Rynek 1 

                          27-320 Solec nad Wisłą  

4. Kategoria budynku:  III  

5. Dokumentacja proj.  PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 
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2. OPIS TECHNICZNY 
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- E01 -  SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANI   
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1. Dane wejściowe do projektowania 
 
Podstawa prawna opracowania 
Bez zmian. 
Podstawę prawną opracowania stanowi umowa pomiędzy pracownią projektową a 
inwestorem 
 
 
Podstawa techniczna opracowania 
Bez zmian. 
 Podstawę techniczną opracowania stanowią: 
– podkłady architektoniczno-budowlane 
– uzgodnienia międzybranżowe 
– obowiązujące przepisy i normy 
 
 
Zakres opracowania 
 W zakres opracowania wchodzą: 

 tablica rozdzielcza \bez zmian\ 

 instalacja oświetleniowa 

 instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz. 

 instalacja siłowa 

 uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych 
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2 Opis techniczny  

Ogólne dane techniczne i charakterystyka budynku 
Bez zmian. 
A) Napięcie sieci zasilającej: 400/230VAC 
B) Układ sieci zasilającej: TNC 
D) Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza 
E) Dodatkowa ochrona od porażeń - szybkie samoczynne wyłączanie zasilania oraz obudowy  
w II klasie ochronności. 
 

Zasilanie budynku 

Bez zmian. 
 Budynek zasilany jest  z istniejącego przyłącza. Zasilanie odbywać się będzie w ramach 
istniejącej mocy przyłączeniowej.  

Rozdział energii elektrycznej 

Bez zmian. 
 Z istniejącej tablicy rozdzielczej projektuje się zasilanie  przewodem YDY 5x6 projektowanej 
tablicy rozdzielczej garażu TRG.  
 

Rozdzielnica  

Bez zmian. 
Tablica rozdzielcza garażu TRG  
Tablicę wykonać należy natynkowo  w II kl. ochronności  oraz stopniu szczelności co najmniej IP40. W 
polu zasilającym projektuje się rozłącznik  o prądzie znamionowym 63A.  Pola odpływowe projektuje 
się wyposażyć wyłącznik silnikowy, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe. 
Zasilanie i odpływy z rozdzielnicy od góry. 
Z rozdzielnicy projektuje się zasilić : 
- instalację oświetleniową części budynku podlegającej przebudowie 
- instalację gniazd wtykowych  w części budynku podlegającej przebudowie  
- oświetlenie zewnętrzne 
- instalację wentylacji mechanicznej 
 

Oświetlenie  
Dla oświetlenia podstawowego przyjęto następujące minimalne średnie natężenia oświetlenia: 
pomieszczenia garażu 200lx 
Projektuje się oprawy przemysłowe zawieszane wyposażone w źródła LED.  Oprawy montować 
nastropowo. Do oświetlenia terenu na zewnątrz hali projektuje się oprawy zewnętrzne montowane 
do elewacji budynku. 
Sterowanie oświetleniem realizowane będzie: łącznikami  przy drzwiach oświetlenie zewnętrzne 
sterowane ręcznie. Instalację oświetleniową projektuje się wykonać jako wtynkową przewodami typu 
YDYżo3x1,5mm2/750V   
Zmiana dotyczy lokalizacji punktów oświetleniowych w projektowanym pomieszczeniu, które zostało 
wydłużone. 
 

Instalacja gniazd wtyczkowych i siłowa  w budynku 
W budynku zaprojektowano następujące obwody gniazd i siłowe: 

1. obwód zasilania gniazd - ogólne 
2. obwód zasilania grzejników elektrycznych 
3. obwód zasilania bramy 
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4. obwód zasilania wywietrzaka 
5. obwód zasilania gniazda 400V 

 Instalacje elektryczne wykonać przewodami typu: 

 YDY 3x2,5mm2/750V (obwody gniazd wtyczkowych 230V) 

 YDY 3x1,5mm2/750V (obwody wetylacji) 

 YDY 5x6  zasilanie tablicy rozdzielczej garażu  
Przewody na ścianach wewnętrznych układać bezpośrednio w  ścianie w warstwie tynku (grubość 
tynku min. 5mm), przewód zasilający w części istniejącej  w układać listwie elektroinstalacyjnej. 
Przejście przez ścianę oddzielenia pożarowego uszczelnić masą ogniochronną 
Zmiana dotyczy lokalizacji punktów gniazd wtykowych w projektowanym pomieszczeniu, które 
zostało wydłużone. 

Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa 
Obiekt należy nie wymaga ochrony odgromowej jednak w celu podniesienia bezpieczeństwa 

projektuje się  w instalację piorunochronną w wykonaniu podstawowym wykonaną dla założonego 
poziomu ochrony. 
Instalację wykonać w oparciu o plany oraz zawarte na w/w planach uwagi i oznaczenia. 
Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1;2008, 
Należy wykonać uziom otokowy  wykonany z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm oraz prętów 
pomiedziowanych 6m. Do przewodów uziemiających zbiorczych należy podłączyć wszystkie metalowe 
urządzenia i instalacje nieelektryczne. Połączenia wyrównawcze należy wykonać linkami miedzianymi 
10 mm2. Obiekt jest zaliczony do IV klasy LSP 
Ochroną przed uderzeniem pioruna projektuje się objąć dach części rozbudowywanej budynku  zwody 
poziome niskie wykonać z drutu FeZn Ø 8 na uchwytach niskich. Prąd piorunowy bedzie odprowadzany 
do ziemi przy pomocy przewodów odprowadzających. Urządzenia zainstalowane na dachu chronione 
będą zwodami pionowymi - iglicami odgromowymi z zastosowaniem minimalnego odstępu 
izolacyjnego  d=0,04 m. Jako przewody odprowadzające  projektuje się  drut stalowy ocynkowany FeZn 

8  połączony ze zwodami poziomymi na dachu i uziomem  otokowym obiektu. Przewody 
odprowadzające połączyć z uziomem poprzez złącza kontrolne Rezystancja uziomu nie powinna być 

większa niż  10 . 
Należy wykonać główną szynę wyrównywania potencjałów i przyłączyć do niej wszystkie instalacje 
wprowadzane do budynku, instalacje wewnątrz budynku, metalowe konstrukcje, obudowy urządzeń, 
sieć połączeń wyrównawczych, instalację odgromową i szyny PEN i PE rozdzielnicy RG. Główną szynę 

wyrównawczą należy podłączyć do uziomu. Rezystancja uziomu nie powinna być większa niż  10  
W zakresie ochrony przeciwprzepięciowej przewidziano ochronę wewnętrzną dwustopniową (I+II).  
Zmianie ulegają długości instalacji odgromowej związane z zmianą długości obiektu. Pozostałe 
parametry bez zmian. 

Dodatkowa ochrona od porażeń 

Bez zmian. 
Instalację w budynku projektuje się w systemie TN-C-S, przy sieci zasilającej pracującej w 

systemie TN-C.  
Projektuje się następujące środki dodatkowej ochrony od porażeń: 
a) obudowy wykonane w  II klasie ochronności 
b) samoczynne wyłączanie z zastosowaniem bezpieczników topikowych i wyłączników  
nadmiarowo – prądowych 
c) wyłączniki różnicowo - prądowe  
Z uwagi na brak danych odnośnie impedancji pętli zwarci należy na etapie wykonawstwa skuteczność 
ochrony od porażeń potwierdzić pomiarami.  
 

UWAGI KOŃCOWE 
Bez zmian. 
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 całość prac wykonać zgodnie z PBUiE, BHP, PN i sztuką budowlaną 

 całość prac wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz obowiązujące  przepisy; 

 należy zabudowywać materiały spełniające wymogi norm zharmonizowanych, oznaczone 
znakiem jakości CE lub B (Dz. U. 04 Nr 92, poz. 881; Dz. U. 03 Nr 49, poz. 414); 

 przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, 
rezystancji uziemień, skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sporządzić 
protokoły; 

 prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać  po dopuszczeniu 
wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
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