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I. ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA      

 

OPIS  TECHNICZNY 
 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 
Projektowany obiekt przeznaczony do prezentacji historii, nauki i praktycznego 
pszczelarstwa. 
Program użytkowy – sala ekspozycyjna, biuro, zaplecze  socjalne i magazyn  
eksponatów.  
Parametry techniczne obiektu:    

  pow. zabudowy    393,2 m2 
  pow. użytkowa    369,6 m2 
  kubatura   2969,0 m3 

wysokość budynku 9,21 m 
długość budynku  24,15 m     

 
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z poddaszem 
użytkowym i dachem stromym wielospadowym. Forma budynku nawiązuje do tradycji 
budowlanej regionu. Funkcja budynku – wystawiennicza (galeria) do prezentacji historii, 
nauki i praktycznego pszczelarstwa  w formie eksponatów. Część eksponatów 
prezentowa będzie na zewnątrz budynku od strony południowo-wschodniej 
(zaprojektowano stelaż do mocowania eksponatów).  

 
3. Dane konstrukcyjno-materiałowe. 

• ławy i ściany fundamentowe – żelbetowe wylewane z betonu B-25 
• ściany zewnętrzne – pustak Porotherm gr. 25 cm + styropian 10 cm 
• ściany wewnętrzne – z cegły modularnej, pustak Porotherm gr. 10/25 cm 
• strop -  żelbetowy 
• schody -  płyta żelbetowa gr. 14 cm 
• dach – okonstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną 
• izolacje 

a) przeciwwilgociowa 
- podłoga na gruncie  – 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 
- ściany zewnętrzne fundamentowe – 2xDysperbitK 

a) termiczna   
- podłoga na gruncie – styropian FS20 gr. 15 cm 
- ściany zewnętrzne –styropian gr. 10 cm  
- strop nad parterem  – styropian FS20 gr. 5 cm 
- dach – wełna mineralna gr. 25 cm 

• wykończenie wewnętrzne 
a) ściany - tynk cem. – wap. 
b) podłogi  – płytki ceramiczne  
c) stolarka – drewniana 

• wykończenie zewnętrzne i kolorystyka 
a) ściany – tynk silikatowo-silikonowy – kolor biały 
b) ściany – okładzina drewniana  – kolor naturalny 
c) dach –  dachówka ceramiczna – kolor brązowy 
d) stolarka -  drewniana – kolor  brązowy 

 

4. Sposób zapewnienia warunków do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne. 
Poziom posadzki parteru znajduje się w poziomie terenu przylegającego do budynku, 
co zapewnia dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na 
wózkach inwalidzkich. W budynku zaprojektowano sanitariat wyposażony w uchwyty 
ułatwiające korzystanie z urządzeń osobom niepełnosprawnym. 

 
5. Instalacje w budynku. 

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: 
- wodno-kanalizacyjną 
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- gazową 
- centralnego ogrzewania z własnego kotła gazowego dwufunkcyjnego 
- elektryczną 

 
6. Ochrona przeciwpożarowa budynku. 

 
6.1.    Powierzchnia , wysokość i liczba kondygnacji. 
Projektowany budynek ma funkcję wystawienniczą do prezentacji historii, nauki  
i praktycznego pszczelarstwa  w formie eksponatów 

 Parametry obiektu przedstawiają się następująco: 
- pow. zabudowy   - 393,2 m2 
- pow. użytkowa   - 369,6 m2 
- powierzchnia wewnętrzna  - 543,2 m2,  
- kubatura   - 2969,0  m3  
- wysokość    - 9,21 m (do kalenicy), 
- ilość kondygnacji nadziemnych  - 2 (parter i poddasze użytkowe),   
- ilość kondygnacji podziemnych  - 0   

Cały obiekt zalicza się do grupy budynków niskich (N) 
 
6.2.   Odległość od obiektów sąsiadujących. 
Zakresem opracowania objęta jest część działki nr 202 w obrębie Stróże - obszar oddziaływania 
obiektu mieści się w terenie inwestycji i obejmuje ww. działkę. W projekcie zachowane zostały 
wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie usytuowania zabudowy nowoprojektowanej w 
stosunku do zabudowy istniejącej oraz granic sąsiednich działek budowlanych.  
Odległość projektowanego budynku od najbliżej usytuowanego budynku gospodarczego na tej samej 
działce wynosi 6,5m. Odległość od najbliższej granicy działki wynosi – 5,0 m. Odległość od 
budynków istniejących na sąsiednich działkach jest większa niż 50 m.  

 
6.3.    Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
W obiekcie nie przewiduje się składowania oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych 
pożarowo w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109 poz. 719).  
W obiekcie będą znajdowały się typowe dla tego rodzaju obiektów elementy wyposażenia 
pomieszczeń oraz eksponaty wystawiennicze. 

 
6.4.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL, dla których nie określa się gęstości obciążenia 
ogniowego. 

 
6.5.  Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji                i w 
poszczególnych pomieszczeniach. 
Obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W budynku (na obu kondygnacjach) może 
jednocześnie przebywać do 50 osób (pracowników i klientów).  

 
6.6.  Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W budynku nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem. 

 
6.7.  Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Obiekt stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni wewnętrznej 543,2 m2. Dopuszczalna 
powierzchnia strefy pożarowej jest zachowana - dla budynków niskich kategorii zagrożenia ludzi ZL 
III wynosi ona 8000 m2. 
 
6.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
Budynek zaprojektowano w klasie D odporności pożarowej. Elementy budynku zaprojektowano jako 
nierozprzestrzeniające ognia w klasie odporności ogniowej co najmniej:  
a) główna konstrukcja nośna – w klasie R 30 odporności ogniowej (konstrukcja murowana z 

bloczków ceramicznych gr. 25 cm oraz słupy, belki i wieńce żelbetowe), 
b) stropy (nad parterem) – w klasie REI 30 odporności ogniowej - strop żelbetowy płytowy 

wylewany, 
c) ściany zewnętrzne – w klasie EI 30 odporności ogniowej  (ściany murowane z bloczków 

ceramicznych gr. 25 cm) – klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzyokiennego o 
szerokości minimum 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem;    

d) ściany wewnętrzne nienośne – klasę co najmniej EI 15 odporności ogniowej (ściany murowane 
z cegły modularnej lub bloczków Porotherm gr. 10 cm),    

e) konstrukcja i przekrycie dachu – bez wymagań w zakresie odporności ogniowej. Elementy te 
oddzielono od pomieszczenia użytkowego poddasza obudową z płyt gipsowo – kartonowych. 
Nierozprzestrzenianie ognia przez drewniane elementy konstrukcji dachu zapewniona będzie 
przez zaprojektowaną impregnację ogniochronną ww. konstrukcji przy czym do zabezpieczenia 
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elementów niewidocznych zaleca się preparat Fobos M4 natomiast do zabezpieczenia 
elementów widocznych lakier ogniochronny np. Fire Smart firmy Icopal. Przedmiotowym 
lakierem należy również zabezpieczyć (do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia) 
drewniane okładziny ścian zewnętrznych.  

f) schody – R 30 (żelbetowe wylewane) 
 

6.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne. 
Do ewakuacji w budynku służą przejścia w pomieszczeniach, korytarz komunikacji ogólnej (na 
parterze), jedne wewnętrzne żelbetowe schody łączące parter z poddaszem oraz 2 wyjście 
ewakuacyjne z budynku bezpośrednio na zewnątrz. Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez 
więcej niż 3 pomieszczenia.   
W budynku zapewnione zostały dopuszczalne dla budynków kategorii zagrożenia ludzi ZL III długości 
dojść i przejść ewakuacyjnych  oraz wymagane szerokości dróg ewakuacyjnych (korytarza, biegów i 
spocznika schodów wewnętrznych oraz wyjść ewakuacyjnych z budynku). 

 
6.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 
Instalacja elektryczna zabezpieczona będzie wyłącznikami różnicowo prądowymi oraz 
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu elektrycznego.  
Budynek w części administracyjnej ogrzewany z własnej kotłowni gazowe. Moc nieplna pieca nie 
przekracza 30 kw. Pozostała część budynku nieogrzewana. 
Przewody kominowe (spalinowe i wentylacji grawitacyjnej) wykonane zostaną z wyrobów niepalnych. 
Przewody te lub ich obudowa spełniać będzie wymagania określone w normie PN –B-02870:1993 
dotyczącej badań ogniowych małych kominów. 
W obiekcie przewiduje się instalację odgromową zgodną z PN-IEC 61024.  
Szczegóły techniczne ww. instalacji i zabezpieczeń rozstrzygać będą opracowania branżowe.  

 
6.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie. 
Projektowany obiekt wyposażony będzie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego oraz 
oświetlenie ewakuacyjne. Szczegóły zawarte będą w branżowych dokumentacjach projektowych.  

 
6.12. Wyposażenie w gaśnice. 
W obiekcie - przed oddaniem do użytkowania - zostaną rozmieszczone gaśnice wg normatywu 
minimum 2 kg środka gaśniczego na każde 100m2 powierzchni użytkowej. 
Gaśnice rozmieszczone zostaną w miejscach łatwo dostępnych i widocznych - długość dojścia do 
gaśnic nie będzie przekraczać 30 m. 
Proponuje się na wyposażenie obiektu przyjąć gaśnice proszkowe 4 kg dostosowane do gaszenia 
pożarów grup A,B,C. 

 
6.13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi dla 
obiektu 10 dm3/s z sieci wodociągowej lub 100 m3 zapasu wody zgromadzonej w zbiorniku 
przeciwpożarowym. Woda ta zapewniona zostanie z istniejącego zbiornika przeciwpożarowego o 
pojemności 200 m3 zlokalizowanego w odległości około 150 m od obiektu. 
Przedmiotowy zbiornik jest własnością Inwestora i jest wystarczający dla zapewniania wody do 
zewnętrznego gaszenia pożaru dla wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gospodarstwa 
Pasiecznego „Sądecki Bartnik” zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych. 
Zbiornik spełnia wymagania obowiązującej Polskiej Normy. 

 
6.14. Drogi pożarowe. 
Do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi dojazdowej spełniającej wymagania stawiane 
drogom pożarowym.  

 
        opracował: 

 
      mgr inż. arch. Paweł Dygoń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























































