


 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

TOM I 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O POPRAWNOŚCI  
WYKONANIA DOKUMENTACJI. 

2. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE: 

2.1. Uchwała nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20.04.2007 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w wsiach 
Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów – Jasionka”. 

2.2. Pozwolenie wodnoprawne. Nr: Oś.6223-1/9/07 z dnia 04.09.2007 

2.3. Warunki włączenia układu komunikacyjnego – PPNT II etap z terenu 6U/P działki            
nr 1867/168 do drogi wojewódzkiej nr 869 DK19 – DK9.                                                   

Nr: PZDW-WDT-2210/21/1009 z dnia 17.03.2009 wraz z załącznikiem graficznym. 
2.4. Oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej/ Warunki przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu 15 kV.  
Znak: SR-4/DP-4857/XVII-62A-6/650/2009/DP-5009 z dnia 14.05.2009  

2.5. Warunki przyłączenia do sieci gazowej. Znak: 301/O/WP2/102/09 z dnia 14.05.2009. 

2.6. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego Strefa S-1 Etap 

I w miejscowości Tajęcina i Jasionka gmina Trzebownisko. 

Nr: RARR/CPM/     /2009        z dnia 21.05.2009 

2.7. Warunki zabezpieczenia gazociągu. Znak KSGIII/RDG/68a/102/09 z dnia 10.07.2009. 

2.8. Protokół ZUDP – opinia nr 1509/2009 z dnia 02.09.2009 wraz z załącznikiem graficznym. 
2.9. Decyzja zezwalająca na projektowaną lokalizację zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej 

nr 869. Nr:  PZDW/RDW-IVb-7332A/36.1/09 z dnia 11.09.2009 

2.10.  Opinia stwierdzająca wyłączenie działek 1867/168 i 425/12 z produkcji rolnej.                    
Nr: GN II-6018-700/2009, z dnia 16.09.2009 

2.11.  Protokół ZUDP – opinia nr 1743/2009 z dnia 01.10.2009 wraz z załącznikiem graficznym. 
 

3. ORIENTACJA 1: 10 000. 

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 - CZĘŚĆ OPISOWA 

 - CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

  1. Projekt Zagospodarowania Terenu  

  2. Osadnik ROK-PN 9  

  3. Separator SL-TIB 20/200 U63 NT SET  

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

6. AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA O WPISACH PROJEKTANTÓW I 
SPRAWDZAJACYCH NA LISTY CZŁONKÓW WŁAŚCIWYCH IZB 
SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH 











































































































































 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DLA INWESTYCJI pod nazwą: 
 

BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO 

realizowana w ramach 

PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO 

II etap, 

na działkach nr ewid. 1867/168 obr. Jasionka, gm. Trzebownisko;  

425/12 obr. Tajęcina, gm. Trzebownisko, 
ze zjazdem na drogę wojewódzką 

oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 
    

 

 

OBIEKT: BUDYNEK INKUBATORA  

 TECHNOLOGICZNEGO 

 

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI nr ewid. : 
        1867/168 OBR. JASIONKA, GM. TRZEBOWNISKO 

        425/12 OBR. TAJĘCINA, GM. TRZEBOWNISKO 

 

INWESTOR: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU 

REGIONALNEGO  S.A. 

35-959 RZESZÓW, UL. SZOPENA 51    

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU 

REGIONALNEGO  S.A. 

CENTRUM PROJEKTOWE "MIASTOPROJEKT" 

35-959 RZESZÓW, UL. SZOPENA 51 

            
  

PROJEKTANT:   arch.  BEATA KAWA 

OPRACOWAŁ:   arch.  ELŻBIETA ZAWADZKA 

   arch.  KAMILA JANCZY 

   

SPRAWDZAJĄCY:   arch.  KRZYSZTOF ZAWADZKI 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania projektu: wrzesień 2009 r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 
 

 

   1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.   

   2.0. ZAKRES OPRACOWANIA 

   3.0. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

   4.0. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 FORMA I FUNKCJA ARCHITEKTONICZNA 

   5.0. OPIS KOMUNIKACJI KOŁOWEJ 

   6.0. OPIS KOMUNIKACJI PIESZEJ 

   7.0. OPIS ZIELENI 

   8.0. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

   9.0. WARUNKI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY. 

   10.0. WYMAGANIA DOT. OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH 

   11.0. WYMAGANIA DOT. TERENÓW ZAGROŻONYCH POWODZIĄ 

   12.0. WYMAGANIA DOT. OCHRONY WARTOŚCIOWEJ ZIELENI 

   13.0. WYMAGANIA DOT. OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

   14.0. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

   15.0. WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA ZAMIERZENIE INWESTYCJNE 

   16.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

   17.0. ZAOPATRZENIE W MEDIA 

 17.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ-  PRZYŁĄCZ WODY 

 17.2. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA 

 17.3. ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA 

 17.4. PRZYŁĄCZ GAZU WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU 

                  17.5.       SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE – PRZYŁĄCZ ELEKTROENERGETYCZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.0.   PODSTAWA OPRACOWANIA   
 

1.1. Zlecenie inwestora, 
1.2. Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne Inwestora, 

1.3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  
1.4. Dokumentacja geotechniczna podłoża,  
1.5. Uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dn. 20.04.2007r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we 
wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów- Jasionka”, 

1.6. Warunki włączenia do drogi wojewódzkiej, 
1.7. Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbioru ścieków 

sanitarnych i deszczowych, 

1.8. Obowiązujące przepisy i normy. 
 

 

 2.0.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 

2.1.  Budynek Inkubatora Technologicznego. 

2.2. Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: drogi, parkingi, ciągi    
piesze. 

2.3.  Zjazd z  działki na drogę wojewódzką nr 869. 

2.4.  Zieleń i mała architektura . 
2.5.  Oświetlenie terenu.  

2.6.  Sieci i przyłącza: 
- kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacji deszczowej,  

- wody, 
- przyłącz kablowy Nn, 

- stacja transformatorowa, 

- gazu ze ścienną (wnękową) stacją redukcyjno- pomiarową. 

2.7.   Zabezpieczenie  istniejących sieci kolidujących z inwestycją. 

2.8.   Podziemny zbiornik p.poż. 
2.9.   Reklamy (pylony reklamowe) wolnostojące. 

 

 

3.0.  OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 Teren inwestycji usytuowany jest na granicy wsi Jasionka i Tajęcina, gmina 
Trzebownisko w Strefie S1 Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego w sąsiedztwie 
lotniska oraz obiektów produkcyjnych i administracyjnych innych firm zlokalizowanych w PPNT 

(budynki na różnych etapach inwestycji i użytkowania). Inkubator położony jest na działkach       

o numerach ewid. 1867/168 (w Jasionce) oraz 425/12 (w Tajęcinie), których właścicielem jest 
Województwo Podkarpackie.  

 

 Zgodnie z „Uchwałą nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dn. 20 kwietnia 2007 roku 
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu 



położonego we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska Rzeszów- Jasionka” teren 

przeznaczony pod inwestycję oznaczony jest symbolem 6U/P i przeznaczony pod lokalizację 
zabudowy usługowej i produkcyjnej. 
 

 Teren inwestycji w chwili obecnej nie jest zabudowany i zagospodarowany. Nie ma tutaj 

drzew i krzewów a występuje jedynie zieleń typu łąkowego. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma 
żadnych obiektów budowlanych z wyjątkiem rozdzielni sieciowej RS Tajęcina usytuowanej        
w rejonie południowo- zachodniego narożnika działki, z istniejącym wjazdem z drogi 
wojewódzkiej nr 869. Południowa granica przylega do pasa drogowego drogi wojewódzkiej        
nr 869, z której planowany jest zjazd obsługujący inwestycję. Zachodnia granica przylega do 
obszaru porośniętego drzewami. Północno- zachodni narożnik sąsiaduje z działką prywatną oraz 
działkami nr.425/10 i 425/11, które stanowią rezerwę pod budowę nowej stacji GPZ (istniejąca 
RS Tajęcina ma docelowo zostać zlikwidowana, dojazd do nowej stacji zapewniony przez 

działkę Inkubatora). Wzdłuż granicy północnej rozciągają się tereny prywatne oraz na 

fragmencie- droga gminna.  

 

 Ukształtowanie terenu: 
- wartości bezwzględne na działce wahają się w granicach 211.00 do 212.00 m n.p.m. przy czym 
nie występują wyraźnie widoczne różnice wysokości, 
- teren minimalnie obniża się od strony zachodniej w kierunku wschodnim (różnica- 1 m). 

 
Warunki geotechniczne - szczegółowy opis zawarty w dokumentacji geotechnicznej. 

 

Działka od strony południowej i północnej jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną. 
Istniejące uzbrojenie terenu to:  

- sieć wodociągowa, sieć elektryczna, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć 
kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć elektryczna,  

-   hydrant w południowo- wschodnim narożniku działki . 
 Zabezpieczeniu  podlegać będą fragmenty istniejących sieci, które kolidują z projektowanym 
wjazdem na teren działki oraz nowo projektowanymi sieciami.  

 

 Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zorganizowanymi formami ochrony 
przyrody, poza krajową siecią ekologiczną. Teren inwestycji położony jest również poza 

granicami terenów podlegających szczególnej ochronie, a w szczególności poza granicami stref 
ekologicznych, terenów zabytkowych ogrodów i parków, terenów rezerwatów przyrody. 
 

 Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 

 

4.0.  OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
FORMA,  FUNKCJA,  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

      Dojazd na teren inwestycji zapewnia droga wojewódzka nr 869. Projektuje się zjazd do 
Inkubatora  z drogi wojewódzkiej  w południowo- zachodnim narożniku działki, poprowadzony 

równolegle do wschodniej granicy inwestycji. Z głównej drogi wewnętrznej projektuje się sieć 
dojazdów do poszczególnych części Inkubatora oraz pozostałych elementów infrastruktury 
technicznej związanych z budynkiem: 



-  do parkingów po wschodniej i południowej stronie części biurowej (120 miejsc parkingowych), 
- do placów manewrowych i wyładowczych po wschodniej i zachodniej stronie hali 
produkcyjnej, 

- do stacji transformatorowej za budynkiem Inkubatora usytuowanej równolegle do północnej 
granicy działki, 

- do śmietnika od strony zachodniej na wysokości ściany dzielącej budynek na część 
produkcyjno- usługową i biurową, 
- drogą pożarową wzdłuż części administracyjnej do zlokalizowanego po stronie wschodniej za 
główną bryłą Inkubatora podziemnego zbiornika p.poż. ze stanowiskami czerpania wody. 
 

 Projektowany Inkubator to budynek średniowysoki, 3-kondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, z dachami płaskimi pogrążonymi. 
  Obiekt Inkubatora kształtem przypominający literę „L” lokalizuje się w zachodniej 
części działki z zachowaniem równoległości i prostopadłości poszczególnych jego części do 
wschodniej granicy.  

 Część frontowa obiektu zwrócona w stronę drogi wojewódzkiej (krótsze ramię „L”) to 
trzykondygnacyjna część  biurowa, o max. wysokości 14 m. Centralna część elewacji 

południowej- cofnięta, z wejściem głównym do budynku to szklana fasada ze szklanym 
zadaszeniem nad wejściem. Mieści reprezentacyjną część wejściowo- recepcyjną z szatnią, 
zespołem sanitariatów, windą i klatką schodową, sale spotkań, pomieszczenia biurowe  Centrum 

Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego (zlokalizowane na parterze, ok.15 

osób zatrudnionych) oraz pokoje biurowe do wynajęcia (usytuowane na trzech kondygnacjach) o 
zróżnicowanej wielkości dającej możliwość wyboru dogodnego wariantu metrażowego 
wynajmującym firmom (łącznie – stanowiska pracy dla 172 osób).  
 Bezpośrednio za główną bryłą obiektu usytuowano prostopadle dwukondygnacyjną 
część mieszczącą w parterze salę konferencyjną na 200 osób oraz bar gastronomiczny z salą 
konsumpcyjną na 42 osoby, funkcjonalnie i formalnie powiązane z wejściem głównym, holem 

wejściowym, portiernią i zapleczem sanitarnym zlokalizowanymi w parterze części biurowej. 
Wejście do zlokalizowanej w tej części strefy pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń 
socjalno- sanitarnych dla pracowników usytuowano w podcieniu po stronie zachodniej (od strony 
parkingu). 

 Przedłużenie części mieszczącej salę konferencyjną w kierunku północnym to 
jednokondygnacyjny moduł produkcyjno- usługowy mieszczący jednostki produkcyjne do 

wynajęcia z niezależnymi wejściami i wyładunkiem od strony placów manewrowych i stanowisk 
wyładowczych zlokalizowanych wzdłuż wschodniej i zachodniej ściany jednokondygnacyjnej 
hali. Maksymalne przewidywane zatrudnienie we wszystkich modułach łącznie to 108 osób 
pracujących na 2 zmiany (8-10 osób w każdej jednostce). Przewidziano wspólne zaplecze 
sanitarno- socjalne dla wszystkich jednostek zlokalizowane poza halą produkcyjną- na piętrze 
części konferencyjno- biurowej przylegającej do hali. Dodatkowy węzeł sanitarny zlokalizowany 
został w centralnej części hali przy wewnętrznym korytarzu. Halę produkcyjną zaprojektowano 
w konstrukcji stalowej ze ścianami osłonowymi z płyt warstwowych. 

 

Dla całego kompleksu Inkubatora zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne użytkowe          
i dekoracyjne rozmieszczone równomiernie wzdłuż ciągów komunikacji kołowej i pieszej           
a wzdłuż zachodniej granicy wprowadzono ogrodzenie. 
Przewidziano również miejsca na reklamy podświetlane wolnostojące - przy wjeździe na działkę 
oraz na froncie przed częścią biurową. 



RAZEM POW. ZABUDOWY: ......................................................................... 3 910,00 m
2 

POW. DRÓG WEW., PLACÓW MANEWROWYCH I PARKINGÓW: ......... 8 122,00 m
2 

POW. CIĄGÓW, DOJŚĆ,  PIESZYCH: ............................................................. 1 384,50 m
2 

POW. ZIELENI: ................................................................................................. 22 412,50 m
2 

POW. TERENU INWESTYCJI: ........................................................................ 35 829,00 m
2 

powierzchnia zabudowy / powierzchnia działki ............................................................ 11 %  

powierzchnia zieleni / powierzchnia działki….. ............................................................ 63 %  

ilość miejsc parkingowych: ........................................................................................... 120  

ilość zatrudnionych osób (max): .................................................................................... 300 

max wysokość budynku ............................................................................................. 14,00m 

 

 

5.0.   OPIS KOMUNIKACJI KOŁOWEJ 
Układ komunikacji kołowej obejmuje:  

-  zjazd z drogi wojewódzkiej nr 869 usytuowany w południowo- zachodnim narożniku działki, 
- układ dróg wewnętrznych prowadzonych dookoła Inkubatora obsługujący poszczególne jego 
części poprzez parkingi, place manewrowe i wyładowcze  oraz zapewniający dojazd do 

śmietnika, stacji transformatorowej i podziemnego zbiornika p.poż. 
 

 

6.0.  OPIS KOMUNIKACJI PIESZEJ 
 Przewiduje się ruch pieszych po drogach wewnętrznych i chodnikach  w obrębie strefy 

parkingowej oraz przy budynku. 

 

 

7.0.  OPIS ZIELENI 
Powierzchnia terenów zielonych w granicach inwestycji, głównie w formie trawników 

wynosi  22 412,50 m
2
, co stanowi 63%  powierzchni działki. 

 

 

8.0. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych: 

- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na terenie w postaci wydzielonych                  

i oznaczonych stanowisk, 

- wejścia do budynku dostępne z poziomu terenu, 
- winda osobowa w części biurowej, 
- wc przystosowane dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji części biurowej. 

 

 

9.0. WARUNKI DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY 

Nie dotyczy. 

 

 

 



10.0.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH 

Teren położony jest w obszarze górniczym „Jasionka”. 
Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren inwestycji. 

 

11.0.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERENÓW ZAGROŻONYCH 
POWODZIĄ 

Przez teren inwestycji nie przepływa żaden ciek wód powierzchniowych. 
Teren objęty inwestycją nie jest zagrożony zalewaniem wodami powodziowymi. 
 

12.0.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY WARTOŚCIOWEJ 
ZIELENI 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zorganizowanymi formami ochrony przyrody, 

poza krajową siecią ekologiczną. 
Teren lokalizacji położony jest również poza granicami terenów podlegających szczególnej 

ochronie, a w szczególności poza granicami: 
stref ekologicznych; terenów zabytkowych ogrodów i parków; terenów rezerwatów przyrody. 

 

13.0.    WYMAGANIA DOT. OCHRONY INTERESÓW OSÓB 
TRZECICH  
Teren inwestycji położony jest w strefie ochronnej Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 425 „Dębica- Stalowa Wola- Rzeszów”- inwestycja nie ma negatywnego 

wpływu na zasoby i jakość wód zbiornika GZWP nr 425. 
Teren inwestycji położony jest poza obszarem zmeliorowanym. 

Teren inwestycji położony jest w sąsiedztwie lotniska – Przyjęte rozwiązania 
architektoniczne oraz zagospodarowanie terenu nie będą stanowiły zagrożenia dla prawidłowego 
funkcjonowania lotniska. 

Inwestycja nie będzie powodowała negatywnego wpływu na otaczające środowisko, oraz 
na działki sąsiednie. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 
wykluczają negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane.  

 

14.0.    GOSPODARKA ODPADAMI 
 Śmieci składowane będą w kontenerach umieszczonych w pomieszczeniu śmietnika             
i wywożone przez służby komunalne; 

 Odpady produkcyjne powstające w wyniku działalności firm wynajmujących moduły 
produkcyjno- usługowe będą gromadzone wg obowiązujących procedur i odbierane przez 

uprawnione jednostki zewnętrzne. 
 

15.0.    WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA 
ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na środowisko w stopniu przekraczającym 

dopuszczalne normy. Obiekt nie spowoduje nieodwracalnych zmian w środowisku. 
 



16.0.    WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
                       (opracował: inż. Andrzej Stopa) 
 

 

 

A. Hala produkcyjno - usługowa. 
 

1. POWIERZCHNIA NETTO, LICZBA KONDYGNACJI,  WYSOKOŚĆ                                
I  KWALIFIKACJA WYSOKOŚCIOWA 

 

a) powierzchnia netto : 2327,48 m
2
  

b) liczba kondygnacji : 

- nadziemnych  1,   

c) wysokość i kwalifikacja : 7,82 m, budynek niski.  

 

2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

-  10,0 m od projektowanej stacji trafo, 

- hala przybudowana będzie do 3 kondygnacyjnego budynku biurowo-socjalnego, lecz 

stanowić będzie odrębną strefę pożarową. 
 

3. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

 

Przyjęto gęstość obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m
2
. 

  

4. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA 
KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

 

Halę zakwalifikowano do kategorii „PM”.  
     W każdej z 12 jednostek produkcyjno-usługowych przewiduje się zatrudnienie od 8 do 10 

osób. Ogółem  zatrudnienie wyniesie 108 osób w systemie dwuzmianowym. 
 

5. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEZSTRZENI 
ZEWNĘTRZNYCH    

 

Żadne pomieszczenie bądź strefa wewnętrzna w hali nie zostały sklasyfikowane jako 
zagrożone wybuchem. Stacja redukcyjno-pomiarowa, zewnętrzna strefa zagrożenia 
wybuchem „2” w promieniu 3,5 m od wylotu rury wydmuchowej. 

 

6. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

 

Hala stanowić będzie jedną odrębną strefę pożarową o powierzchni 2327,48 m
2
 

Oddzieleniami przeciwpożarowymi tej strefy będzie ściana o klasie REI 240 oraz drzwi        

o klasie EI 120 odporności ogniowej.   
 



7. KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW 
BUDOWLANYCH 

  

Halę zaprojektowano  w klasie „E” odporności pożarowej. 
Wszystkie elementy budowlane hali będą bezklasowe i posiadać cechę nierozprzestrzeniania 

ognia (NRO). Przekrycie hali z izolacją cieplną z materiałów niepalnych.  

 

8. WARUNKI EWAKUACJI  

 

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego : 26 m. 

Wyjścia ewakuacyjne : z każdej jednostki produkcyjno-usługowej, co najmniej 1 wyjście 
ewakuacyjne o szerokości 0,9 m. 

 

9. SPOSOBÓB ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 
UŻYTKOWYCH 

 

a) instalacji elektrycznych : przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

b) instalacji teletechnicznych : instalacja odgromowa, 

c)  wszystkich instalacji : przepusty instalacyjne o klasie EI 240 w ścianie oddzielenia 
przeciwpożarowego. 

 

10. TECHNICZNE ŚRODKI  ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

  

a) gaśnice : typ GP–6z w ilości 1 szt. na każdą jednostkę produkcyjno-usługową, przy 
maksymalnym dojściu 30 m, 

b) hydranty : wewnętrzne 52 z wężem płaskoskladanym o długości 20 m, w ilości 3 szt.          

w korytarzu technologicznym dostępnym z każdej jednostki produkcyjno-usługowej,, 
c) klapy dymowe : o powierzchni czynnej 37 m

2, dla części produkcyjno-usługowej oraz 
6,66 m

2
 dla korytarza technologicznego. Każda jednostka technologiczno-usługowa oraz 

korytarz technologiczny stanowić będą odrębne strefy dymowe. Dopływ powietrza 
zewnętrznego poprzez bramy o powierzchni 9 m

2 każda. 
d) drzwi przeciwpożarowe : w klasie EI 120 odporności ogniowej. 

 

11. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU 

 

Zakłada się szybki rozwój pożaru z wysoką temperaturą w strefie podsufitowej rzędu 5500
C. 

Dla ochrony konstrukcji hali, zapewnienia bezpieczeństwa ludzi  i zwiększenia skuteczności 
działań gaśniczych zaprojektowano klapy oddymiające. Otworzą się one po przekroczeniu 
temperatury 76

0C, a wówczas ponad 75% wydzielonego ciepła zostanie odprowadzona na 
zewnątrz hali drogą konwekcji. Szybkość liniowa pożaru może wynieść ok. 2 m/s, a czas 
trwania I fazy rozwoju  ok. 10 minut. W tym czasie należy użyć podręcznego sprzętu 
gaśniczego i jednego z hydrantów wewnętrznych. W przypadku zadziałania którejkolwiek           



z klap należy do tej strefy dymowej (jednostki produkcyjno-usługowej) otworzyć bramę 
zewnętrzną zapewniającą dopływ powietrza zewnętrznego, pozwalającego na obniżenie 
temperatury strefy podsufitowej i zwiększenie widoczności na wysokości do 2,5 m od 
posadzki. Bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz z każdej jednostki produkcyjno-

usługowej zapewniają bezpieczeństwo ewakuacji zatrudnionych tam ludzi. Ewakuacja ta 

powinna być niezwłoczna i całkowita tj. wszystkich ludzi z całej hali. Powiadomienie straży 
pożarnej powinno być niezwłoczne po zauważeniu pożaru. Dogodny dojazd i dobre 

zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych zapewniają skuteczność prowadzonych 
działań gaśniczych. 

 

12. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW PPOŻ. 
 

Istniejące hydranty nadziemne Ø 80 na sieci Ø 110 o wydajności 13 l/s. Najbliższy hydrant 
usytuowany będzie w odległości ok. 60 m od projektowanej hali. Wymagana ilość wody do 
celów przeciwpożarowych dla strefy pożarowej 2-3 tys. m

2
 i gęstości obciążenia ogniowego 

do 4 tys. MJ/m
2 

wynosi 30 l/s. Uzupełniające źródło wody stanowić będzie podziemny 
zbiornik przeciwpożarowy o pojemności  17 l/s  x 4  x 3600 s = 250 m 

3
 

 

13. DROGA POŻAROWA  
 

Do hali zapewniono drogę pożarową  z trzech stron. Drogi i place o szerokości co najmniej   
4 m i nośności co najmniej 100 kN na oś.. 

 

14.  INNE WYMAGANIA   

 

Elementy wykończenia wnętrz zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami § 258-264 

„warunków technicznych”. Dla hali opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 
 

Projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych określonych w pkt 10 b oraz c,, 
uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 

 

 

B. Budynek administracyjno - socjalny 
 

1. POWIERZCHNIA NETTO, LICZBA KONDYGNACJI,  WYSOKOŚĆ                                 

I KWALIFIKACJA WYSOKOŚCIOWA 

 

d) powierzchnia netto ogółem: 2999,11 m
2
  

e) liczba kondygnacji 

- nadziemnych  3,    

f) wysokość i kwalifikacja: 14,0 m, budynek średniowysoki. 
 

2. ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Budynek będzie przybudowany do hali produkcyjno-usługowej lecz stanowić będzie odrębną 
strefę pożarową. 



 

3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTEPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

 

Nie występują. 
 

4. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

 

Gęstość obciążenia ogniowego z wyjątkiem pomieszczenia magazynowego na parterze 
budynku, nie przekroczy wartości 500 MJ/m

2
. 

 

5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA 
KAŻDEJ KONDYGNACJI 

 

Maksymalna liczba osób: 
- parter : 343 osoby, w tym w strefie ZL I - 282 osoby, 

- I piętro :  75 osób i dodatkowo 54 osób na zmianę w zespołach szatniowych, 
- II piętro : 80 osób. 

Kwalifikacja : 

- parter ; ZL III oraz ZL I 

- I piętro ; ZL III, 

- II piętro ; ZL III. 

 

6. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEZSTRZENI 
ZEWNĘTRZNYCH 

 

Żadne pomieszczenie w budynku bądź strefa wewnętrzna nie zostały sklasyfikowane jako 
zagrożone wybuchem. Stacja redukcyjno-pomiarowa, zewnętrzna strefa zagrożenia 
wybuchem „2” w promieniu 3,5 m od wylotu rury wydmuchowej. 

 

7. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

 

W budynku wydzielono 7 stref pożarowych: 
- strefa I ; kotłownia (1.44),  
- srefa II ; rozdzielnia elektryczna (1.43), 

- strefa III ; magazyn (1.06), 

- strefa IV ; wentylatornia I (2.31), 

- strefa V ; wentylatornia II (2.36), 

- strefa VI ; sala konferencyjna, sala konsumpcyjna i bufet z zapleczami (1.31, 1.32, 1.33, 

1.34, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.41a) 

- strefa VII ; pozostała część budynku. 
Oddzieleniami przeciwpożarowymi poszczególnych stref będą ;  
- stref I, IV i V ściany o klasie co najmniej REI 60 lub EI 60, stropy o klasie co najmniej 

REI 60 oraz drzwi o klasie co najmniej EI 30 odporności ogniowej. 
- stref II i III ściany o klasie REI 120 lub EI 120, stropy o klasie REI 120 oraz drzwi            

o klasie EI 60 odporności ogniowej,  
- strefy VI ; ściany o klasie REI 120 lub EI 120, strop o klasie REI 60, przekrycie dachu       

o klasie RE 30 oraz drzwi o klasie EI 60 odporności ogniowej,  



 

Budynek oddzielony będzie od hali produkcyjno–usługowej ścianą o klasie co najmniej REI 

240 odporności ogniowej i drzwiami o klasie EI 120 odporności ogniowej. 
Powierzchnia VII strefy pożarowej wyniesie 2352,67 m

2
 

 

8. KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW 
BUDOWLANYCH 

  

Budynek zaprojektowano w klasie „B” odporności pożarowej. 
Poszczególne elementy budowlane posiadać będą co najmniej następujące klasy odporności 
ogniowej: 

- elementy konstrukcji nośnej : R 120 

- stropy : REI 120 

- ściany osłonowe: EI 60 

- ściany podziału wewnętrznego : EI 30 

- konstrukcja dachu: R 30,  

- przekrycie dachu:   RE 30. 

Dźwigary stalowe nad częścią parterową sali konferencyjnej , należy zabezpieczyć farbami 
ognioochronnymi do klasy R 30 odporności ogniowej. 
Stalowa konstrukcja nośna fragmentu dachu nad II piętrem w części biurowej zabezpieczona 
będzie płytami do klasy R 120 odporności ogniowej. 
Stalowa konstrukcja fasady szklanej zabezpieczona będzie farbami ognioodpornymi do klasy    
R 30 odporności ogniowej. 
Wszystkie elementy budowlane budynku będą posiadać cechę nierozprzestrzeniania ognia 
(NRO). 

Sufity podwieszone z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod 
wpływem ognia. 

 

9. WARUNKI EWAKUACJI  

 

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego: 15 m. 

Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego  dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi :  

- 16,5 m dla jednego dojścia, 

- 13 m dla dojścia krótszego i 27 m dla dojścia dłuższego, dla dwóch dojść. 

 

Korytarze ewakuacyjne podzielone będą niepalnymi przegrodami i drzwiami  

dymoszczelnymi „S” na odcinki nie dłuższe niż 38,5 m. Ściany korytarzy  
ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI 30 odporności ogniowej. W pustce holu  
wejściowego dwie klapy dymowe o łącznej powierzchni czynnej 2,0 m

2
  

uruchamiane czujkami dymu usytuowanymi w najwyższych punktach pustki oraz 

 przyciskami  ręcznymi usytuowanymi w holu na parterze i korytarzu II piętra. 
 



Klatki  schodowe w części 3-kondygnacyjnej obudowane ścianami i stropami o klasie REI 

lub EI 60, zamknięte drzwiami o klasie EI 30 odporności ogniowej i wyposażone w klapy 
dymowe w ilości 1 szt. o powierzchni czynnej Acz = 1,0 m

2
 . Klapy uruchamiane czujkami 

dymu usytuowanymi na stropach każdej kondygnacji oraz przyciskami ręcznymi 
usytuowanymi na parterze i II piętrze w przestrzeni w/w klatek. Dopływ powietrza 
zewnętrznego poprzez drzwi zewnętrzne klatek.  

Klatka schodowa w części 2-kondygnacyjnej obudowana ścianami i stropem o klasie REI 

lub EI 60 odporności ogniowej, zamknięta drzwiami bezklasowymi i wyposażona w klapę 
dymową o powierzchni czynnej Acz = 1,0 m

2
 . Klapa uruchamiana czujkami dymu 

usytuowanymi na stropach obu kondygnacji oraz przyciskami ręcznymi usytuowanymi na 
parterze i I piętrze w przestrzeni w/w klatki. Dopływ powietrza zewnętrznego do najniższej 
części klatki wentylatorem przez obudowany kanał o klasie EI 120 odporności ogniowej. 

Biegi i spoczniki klatek schodowych w klasie R 60 odporności ogniowej. 

 

Klatka schodowa w części 2-kondygnacyjnej, pomieszczenia VI strefy pożarowej oraz holu 
głównego jako dodatkowej drogi ewakuacyjnej z tej strefy, wyposażone będą w awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne z czasem jago działania 1 godzina. 
 

Pomieszczenia przeznaczone dla więcej niż 50 osób, hol, korytarze i klatki schodowe będą 
wyposażone w podświetlane znaki ewakuacji kierunkowej tj.piktogramy. 

 

10. SPOSOBÓB ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 
UZYTKOWYCH 

 

a) instalacji elektrycznych: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

b) instalacji teletechnicznych ; instalacja odgromowa, 

c) wentylacji mechanicznych ; klapy odcinające w klasie EI 120 S dla ścian i stropów 
oddzieleń przeciwpożarowych strefy II, III i ścian strefy VI oraz w klasie EI 60 S dla ścian        
i stropów oddzieleń przeciwpożarowych strefy I, IV i V oraz stropów strefy VI,  jak również 
wszystkich  stropów międzykondygnacyjnych. Przewody wentylacji mechanicznej 

prowadzone przez strefy pożarowe lub kondygnacjeiktórych nie obsługują, będą mieć zamiast 
w/w klap samodzielnie albo  obudowy klasy odporności odpowiednie dla oddzieleń 
przeciwpożarowych   i stropów międzykondygnacyjnych tj. EI 120 S lub EI 60 S. 

d) instalacji gazowej ; główny kurek gazowy oraz urządzenie sygnalizacyjno-odcinające 
dopływ gazu. 

e)  wszystkich instalacji : przepusty instalacyjne o klasie odpowiednio EI 240, EI 120, 

oraz EI 60  w ścianach i stopach oddzieleń przeciwpożarowych oraz stropach 
międzykondygnacyjnych.  

 

11. TECHNICZNE ŚRODKI  ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

a) gaśnice : typ GP–6z w ilości 1 szt. na każde 300 m2
 , z maksymalnym dojściem 30 m, 



b) hydranty : 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m, 

c) drzwi przeciwpożarowe : w klasie odpowiednio EI 120 i EI 60 w ścianach oddzieleń 
przeciwpożarowych stref VII, II, III i VI oraz w klasie EI 30 odporności ogniowej               
w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych stref I, IV, V jak również klatek schodowych        

w części 3-kondygnacyjnej, 

d) klapy dymowe : o powierzchni czynnej 1 m
2
, we wszystkich klatkach schodowych            

i pustce holu wejściowego w klasie B300 30, 

e) klapy odcinające : w klasie o odporności ogniowej odpowiednio EI 120  S lub EI 60 S, 

f) drzwi dymoszczelne :  „S” na korytarzach ewakuacyjnych, 

g) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne : klatki schodowej w części 2-kondygnacyjnej, 

pomieszczeń VI strefy pożarowej oraz holu głównego jako dodatkowej drogi ewakuacyjnej     
z tej strefy, 

h) oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe : piktogramy. 

 

 12. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU 

      
     W przypadku powstania pożaru, I jego faza rozwoju trwać będzie około 17 minut. 
Temperatura strefy podsufitowej osiągnie wówczas wartość ok. 450

0C. Klapy odcinające        
i zabezpieczone pożarowo przepusty instalacyjne w oddzieleniach przeciwpożarowych           
i stropach międzykondygnacyjnych skutecznie uniemożliwią penetrację ognia i gorących 
gazów pożarowych, zwłaszcza w układzie pionowym. Główne zagrożenie zwłaszcza dla 
ludzi powodować będą dymy i gazy pożarowe, które już po pierwszych trzech minutach od 
powstania pożaru migrować będą z pomieszczenia objętego pożarem do przyległego 
korytarza ewakuacyjnego. Wydzielone dymowo odcinki korytarzy ograniczą poziomy 
przepływ dymu, tak aby w strefie jego oddziaływania znajdowała się tylko jedna 
ewakuacyjna klatka schodowa. Wydzielone pożarowo dwie klatki schodowe oraz 

zastosowany system oddymiania w trzeciej klatce schodowej jak również w pustce holu 
wejściowego, przy krótkich przejściach i dojściach ewakuacyjnych zapewniają 
bezpieczeństwo ludzi w czasie ewakuacji w VII strefie pożarowej. Podobnie ewakuacja ludzi 

z VI strefy pożarowej z uwagi na bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne z sal na zewnątrz 
budynku (wyjątkowo przez hol główny)  nie powinna powodować żadnego zagrożenia. Nie 
zakłada się konieczności równoczesnego prowadzenia ewakuacji w VI i VII strefie 
pożarowej. Projektowane wyposażenie budynku w gaśnice i hydranty wewnętrzne .pozwalają 
na skuteczną  likwidację pożaru w I jego fazie rozwoju.  Powiadomienie straży pożarnej 
powinno być niezwłoczne po zauważeniu pożaru. Dogodny dojazd i dobre zaopatrzenie w 

wodę do celów przeciwpożarowych zapewniają skuteczność prowadzonych działań 
gaśniczych.  

 

 13. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW PPOŻ. 
 

Istniejące hydranty nadziemne Ø 80 na sieci Ø 110 o wydajności 13 l/s. Najbliższy hydrant 
usytuowany będzie w odległości ok. 21 m od budynku. Uzupełniające źródło wody stanowić 
będzie podziemny zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 250 m 

3
. 

 

 

 



14. DROGA POŻAROWA  
 

    Do budynku zapewniono drogę pożarową o szerokości co najmniej 4 m i nośności 100 kN 

usytuowaną wzdłuż dłuższych boków części 2 i 3 kondygnacyjnej w odległości 5-13,6 m od 

ich ścian.  
 

15.  INNE WYMAGANIA   

 

Elementy wykończenia wnętrz zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami § 258-264 

„warunków technicznych”. Dla budynku opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

 

Projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych określonych w pkt 11 b, d, e, g oraz 
h, uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

 

 

 

17.0.    ZAOPATRZENIE W MEDIA 

 
Przewiduje się zaopatrzenie budynków w  media w następujący sposób: 

 

 

 

17.1.  ZAOPATRZENIE W WODĘ –  PRZYŁĄCZ WODY 

    (opracował: tech. Mieczysław Bober) 

ZEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA. 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłącz wodociągowy projektuje się  z 

rur PE 100 SDR 17 o średnicy ø 110 x 6,6 mm, ø 75 x 4,5 mm  na ciśnienie PN 10 łączone za 
pomocą zgrzewania doczołowego, którą należy wykonać od istniejącego wodociągu ø 110 mm 

znajdującego się na działce na działce inwestora w pobliżu istniejącej drogi wojewódzkiej, oraz  
PE80 SDR11 PN12,5 ø 25 x 2,3 mm od węzła 2 do projektowanego zbiornika na wodę P-Poż.  

Włączenie nastąpi poprzez trójnik, który zostanie wstawiony na istniejącym wodociągu. 
Zaraz za miejscem włączenia jak pokazano na projekcie zagospodarowania należy zamontować 
zasuwę żeliwną kołnierzową ø 100 mm z zamknięciem miękkim JAFAR nr kat. 2111 typ L F4 
szer. z obudową teleskopową. 

Na projektowanym przyłączu wodociągowym w węźle nr 2 projektuje się hydrant             
p – poż. nadziemne ø 80 mm. Przed hydrantem projektuje się zasuwę żeliwną kołnierzową ø 80 

mm z zamknięciem miękkim JAFAR nr kat. 2111 typ L F4 szer. z obudową teleskopową.  
Zasuwa powinna znajdować się w odległości co najmniej 1,0m od hydrantu i pozostawać 

w położeniu otwartym (zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. nr 121 poz. 1139 z 2003r). 
 

W węźle nr 2 na przyłączu wodociągowym do projektowanego budynku projektuje się 
zasuwę żeliwną kołnierzową ø 65 mm z zamknięciem miękkim JAFAR nr kat. 2111 typ L F4 
szer. z obudową teleskopową.  

W powyższym węźle na projektowanym przyłączu wodociągowym projektuje się również 



zasuwę żeliwną z kielichami gwintowanymi ø 25 mm z zamknięciem miękkim JAFAR nr kat. 
2116 z obudową teleskopową, oraz studzienkę wodomierzową z zamontowanym w niej 
wodomierzem skrzydełkowym JS 1,5 ø 15 mm z zaworami kulowymi odcinającymi i zaworem 

zwrotnem antyskażeniowy EA291NF ø 20 mm.  

PUNKT POMIARU WODY – STUDZIENKA WODOMIERZOWA. 

a)  Na projektowanym przyłączu wodociągowym PE ø 25x2,3 mm zaprojektowano studzienkę  
wodomierzową prefabrykowaną z HDPE typ SW150/2,0. 
Powyższa studzienka zlokalizowana w terenie zielonym poza projektowaną drogą dojazdową     
w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu. 

W powyższej studzience zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy JS 1,5  ø15 mm, qp=1,5m3/h. 

W studzience projektuje się następującą armaturę:  
- zawory kulowe odcinające Ø20mm  
- zawór kulowy odcinający ze spustem Ø20mm  

- zawór zwrotny antyskażeniowy EA291NF ø 20 mm  

- wodomierz typ JS 1,5 ø 15 mm   

Studzienkę posadowić na min. 40 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem. 

Szczegóły posadowienia i wyposażenia komory określone zostaną na etapie projektu 
wykonawczego. 

b) Punkt pomiaru wody czyli wodomierz dla projektowanego budynku w pomieszczeniu Nr 1.18 

Pomieszczenie Techniczne – Przyłącz Wody - wykonać według projektu wewnętrznej instalacji 
wodociągowej projektowanego budynku. 

MATERIAŁ DO WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO. 
Projektowana zewnętrzna sieć wodociągowa wykonana będzie z rur ciśnieniowych PE100 

SDR17 PN10 o średnicy ø 110 6,6 mm, ø 75 x 4,5 mm, oraz PE80 SDR11 PN12,5 ø 25 x 2,3 mm 

łączonych metodą zgrzewania doczołowego i za pomocą kształtek POLYRAC. 

 RURY. 

Rury PE 100 SDR 17 PN 10 ø 110 x 6,6 mm – 71,00mb. 

Rury PE 100 SDR 17 PN 10 ø   75 x 4,5 mm – 32,00mb. 

Rury PE 80 SDR 11 PN 12,5 ø  25 x 2,3 mm – 41,00mb. 

ZASUWY. 

Zasuwa ,,JAFAR” nr. kat. 2111 ø 100 mm   - szt 1 

Zasuwa „JAFAR”  nr. kat. 2111 ø 80 mm   - szt 1 

Zasuwa „JAFAR”  nr. kat. 2111 ø 65 mm   - szt 1 

Zasuwa „JAFAR”  nr. kat. 2116 ø 25 mm   - szt 1 

HYDRANTY. 

Hydrant nadziemny ø 80 mm              – szt 1 

BLOKI OPOROWE. 

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego z rur ciśnieniowych 
PE, szczególnie dla zabezpieczenia przed przesunięciem się wykonanego wodociągu stosuje się 



bloki oporowe wykonane na miejscu budowy z betonu lanego dla przeniesienia na grunt sił 
osiowych występujących w rurociągu. Bloki oporowe należy wykonać na każdym kolanie (łuku), 
trójnikach, kolanach stopowych przy hydrancie p – poż. Biorąc pod uwagę różnicę w ciężarze rur 
i kształtek z PVC oraz armatury żeliwnej z powodu różnicy parcia na podłoże w dnie wykopu 
należy pod trójniki wykonać bloki podporowe. 

Bloki oporowe należy wykonać wg. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie ,,Bloki 
oporowe’’ Wymiary i warunki stosowania. 

INSTALACJA ZBIORNIKA P.POŻ. 
Dla zapewnienia wystarczającej ilości wody do celów p-poż. został zaprojektowany 

zbiornik żelbetowy podziemny o pojemności 250 m3
.  

Wodę do powyższego zbiornika z rur PE 80 SDR 11 PN 12,5 ø  25 x 2,3 mm. 

W zbiorniku na wylocie przewodu wodociągowego projektuje się dla zamknięcia dopływu wody 
zawór pływakowy mosiężny kulowy ø 20 mm.  
Dla odprowadzenia wody ze zbiornika zaprojektowano przewód kanalizacyjny służący również 
jako przelew ø 160 x 4,0 mm  
Do przewietrzania zbiornika zaprojektowano rurę żeliwną wywiewną ø 100 mm. 
Pobór wody do celów pożarowych odbywał się będzie z dwóch stanowisk. Do poboru wody 
projektuje się dwa przewody ssawne z rur stalowych ø 100 mm wg PN-83/H-02651. 

Dolny koniec przewodów ssawnych umieszczony będzie minimum 20 cm nad dnem zbiornika. 
Przewody ssawne w dolnej ich części zamontowane będą do kolan stopowych żeliwnych 
kołnierzowych ø 100 mm. Do tych kolan będą zamontowane kosze ssawne  
z zaworami zwrotnymi. 

Górna część przewodów ssawnych wyprowadzona będzie minimum 35 cm nad poziom 
stanowiska czerpania wody i zakończone poziomym odcinkiem rury zaopatrzony w nasadę 
strażacka ø 110 mm wg. PN-91/M-51038 i pokrywę nasady ø 110 mm wg. PN-91/M-51024. 

  

 

 

17.2.  ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA 

    (opracował: tech. Mieczysław Bober) 
 

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ. 

Zakresem niniejszego opracowania jest kanał kanalizacji sanitarne zbierający ścieki 
sanitarne z zaprojektowanego budynku z odprowadzeniem ścieków do istniejącego kanału 
sanitarnego ø 200 mm znajdującego się na działce inwestora biegnącego wzdłuż istniejącej drogi 
wojewódzkiej do studzienki oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako S1. Ścieki 
sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
systemem grawitacyjnym. Kanalizację sanitarną zewnętrzną projektuje się z rur PVC ø 200 x 4,9 

mm firmy Gamrat klasy ,,N’’ (można zastosować odpowiedniki produkcji „Pipe Life” , „Wavin” 
lub innych firm o takich samych parametrach). 

Kanalizacja sanitarna ułożona będzie w wykopie na podłożu z piasku o grubości 20 cm        
i zasypana również piaskiem do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury. 

 

Rury 



Rury PVC ø 160 x 4,0 mm – L =   73,00 mb. 

   Rury PVC ø 200 x 4,9 mm - L = 207,00 mb 

   Razem  L = 280,00 m 

STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Na projektowanych kanałach zastosowano typowe studzienki kanalizacyjne ø 1200 mm        

z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego, oraz studzienki PVC z kinetami    ø 
200/400 mm, rurami trzonowymi ø 400 mm i włazami żeliwnymi teleskopowymi T40   ( 40 ton ). 

Studzienki 

- studzienki kanalizacyjne ø 1200 mm    kpl. 1    

- studzienki kanalizacyjnePVCø 200/400 mm   kpl. 9 

 

 

 

17.3.  ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA 

    (opracował: tech. Mieczysław Bober) 
 

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ. 

Zakresem niniejszego opracowania są kanały kanalizacji deszczowej zbierające wody 
opadowe z placów dróg, chodników, parkingów i dachów na terenie projektowanej inwestycji. 
Przewiduje się wykonanie dwóch niezależnych układów kanalizacyjnych – kanalizacji 

deszczowej „czystej” zbierającej wody opadowe z dachów budynków, oraz kanalizacji 
deszczowej brudnej zbierającej wody opadowe z placów, chodników, dróg i parkingów. 
Wody opadowe odprowadzać będą ścieki deszczowe do istniejącego kanalizacji deszczowej         
ø 1600 mm znajdującej się na działce inwestora. Kanalizację deszczową projektuje się z rur PVC 
ø160x4,0mm, ø 200x4,9 mm, ø 250x6,2mm, 315x7,7 Gamrat klasy ,,N’’ (można zastosować 
odpowiedniki produkcji ,,Gamrat’’, „Pipe Life” lub „Wavin” lub innych firm o takich samych 
parametrach). 

Studzienki kanalizacyjne na powyższej kanalizacji projektuje się z kręgów betonowych          
Ø1200 mm z włazem żeliwnym kanałowym ciężkim Ø600 mm oraz studzienki rewizyjne PVC    
z trzonową rurą karbowaną ø 400 mm z włazem żeliwnym teleskopowym. 
 

Kanalizacja deszczowa ,,DC’’ 
 

Rury 

- ø 160 x 4,0 mm  L =     75,50 m 

- ø 200 x 4,9 mm  L =     96,00 m 

- ø250 x  6,2 mm  L =   140,50 m 

- ø315 x 7,7 mm  L =     27,00 m 

  Razem  L =   339,00 m 

 

Kanalizacja deszczowa ,,DB’’ 
 

Rury 

- ø 160 x 4,0 mm  L =   14,00 m 

- ø 200 x 4,9 mm  L = 177,00 m 



- ø250 x  6,2 mm  L = 123,00 m 

- ø 315 x 7,7 mm  L =  285,50 m 

  Razem  L = 599,50 m 

 

STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Na projektowanych kanałach zastosowano typowe studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych 
ø 1200 mm i ø 1400 mm z włazem żeliwnym Æ600 mm typu ciężkiego, oraz studzienki kanalizacyjne  

z kinetą PVC ø 200/400 mm, ø 250/400 mm, ø 315/400 mm, rury trzonowej gładkiej PVC ø 400 
mm z pierścieniem uszczelniającym oraz rurą teleskopową ø 315 mm       z włazem żeliwnym 
T40 (o nośności 40 t). 

 

Kanalizacja deszczowa ,,DC’’ 
 

Studzienki żelbetowe 
 

- studzienki ø1200 mm   szt 2 

 

Studzienki z PVC 
 

- studzienki PVC ø 200/400 mm  szt 4 

- studzienki PVC ø 250/400 mm  szt 5 

 

 

Kanalizacja deszczowa ,,DB’’ 
 

Studzienki żelbetowe 
 

- studzienki ø1200 mm   szt 6 

 

Studzienki z PVC 
 

- studzienki PVC ø 160/400 mm  szt  1 

- studzienki PVC ø 200/400 mm  szt  3 

- studzienki PVC ø 250/400 mm  szt  5 

- studzienki PVC ø 315/400 mm  szt 11 

 

 

WPUSTY ULICZNE 

Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano na placach parkingowych             

i drogach dojazdowych do budynku typowe wpusty uliczne ( kraty ściekowe) z rur betonowych 
ø 500 mm z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem: 

 

- wpust uliczny żel. ø 500 mm z osadnikiem H=1000mm i płytą bet. o nośności 25t.     –16 szt 

 

 



OBLICZENIE ILOŚCI WODY DESZCZOWEJ I DOBÓR SYSTEMU SEPARACJI 

 

 Rodzaj zlewni 

Powierzchnia 

zlewni [ha] 

Współczynni
k spływu 

Powierzchnia 

zlewni 

zredukowanej [ha] 

dachy 0,391 1,00 0,391 

nawierzchnie utwardzone 0,0156 0,85 0,01248 

dojazdy, parkingi, place manewrowe 0,803 0,85 0,683 

dojścia, chodniki 0,135 0,85 0,115 

tereny zielone 2,253 0,15 0,338 

RAZEM 5,10   3,34 

 

Przepływy obliczono zgodnie ze wzorami: 
Qnom = qo x F x F; Qmax = qmax x F x F 

Gdzie: 

zlewnia zredukowana F [ha] 

współczynnik opóźnienia F = 1/√Fc=5,1 

natężenie deszczu obliczeniowego przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 
lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego na poziomie qo = 15 l/sxha 

natężenie deszczu nawalnego qmax = 130 l/sxha (dla czasu trwania 15 min i częstotliwości 
występowania p= 20% (raz na 5 lat)) 

Dla separacji substancji ropopochodnych dobrano separator typ SL TIB 20/200 U63 NT-SET 

współpracujący z osadnikiem ROK-PN 9  V=5000 dm
3

. 

 

OSADNIK 

Przed separatorem koalescencyjno lamelowym projektuje osadnik typ ROK-PN 9                 

o pojemności OSADNIKA 5000 Dm3, , średnicy wewnętrznej 1700 mm, wysokości całkowitej 

2200 mm i przyłączach ø 315 mm. 
Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wód deszczowych płynących 
grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora. Redukuje zawartość zawiesiny                
w podczyszczanych ściekach, zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem i poprawia 

warunki jego pracy. Wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości PE HD na bazie 
strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie       
Sn4 ÷ Sn8.   
Elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane są z tworzywa sztucznego PE HD i stali 
kwasoodpornej 0H18N9. 

Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urządzenia w zależności od 
potrzeb.  

Kontrola osadnika obejmuje :  

wizualną ocenę stanu technicznego elementów 

usunięcie zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających 

sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu  

Sprawdzenia ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej lub sondy 
talerzowej. Ilość zgromadzonego osadu nie może przekroczyć 1/2 pojemności czynnej osadnika.       
W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem należy przystąpić do 



czyszczenia osadnika. Częstotliwość usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń uzależniona jest 
od warunków lokalnych, w pierwszym roku eksploatacji kontrolę poziomu osadu w osadniku 
należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a w dalszych latach eksploatacji co 2 - 3 miesiące. 
Usuwanie zgromadzonego osadu powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę 
dysponującą odpowiednim sprzętem odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz 
posiadająca odpowiednie zezwolenia. Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji ilości 
zanieczyszczeń. Każde czyszczenia należy odnotować, podając firmę serwisującą, środek 
transportu, ilość zanieczyszczeń oraz miejsce utylizacji.  

 

SEPARATOR KOALESCENCYJNY LAMELOWY. 

Dla oczyszczenia wód deszczowych z chodników, placów i parkingów projektuje się 
powyższe wody oczyścić przed wprowadzeniem ich do istniejącego kanalizacji deszczowej. Dla 
oczyszczenia wód deszczowych z zanieczyszczeń ropopochodnych projektuje się Separator 
koalescencyjny lamelowy SL – TIB 20/200 U63 NT - SET z auto-zamknięciem zintegrowany     
z osadnikiem o przepustowości nominalnej 20 l/s, przepustowości maksymalnej 200 l/s, 
pojemności osadnika 2000 l, długości L = 4450 mm, szerokości S = 1500 mm i przyłączach ø 
315 mm. Powyższy Separator koalescencyjny Lamelowy służył będzie do oddzielania związków 
ropopochodnych z dopływających do niego wód deszczowych.  
Warunkiem efektywnej pracy separatora jest właściwa eksploatacja zgodna z instrukcją 
dostarczaną przez producenta.  
Kontrolę separatora należy wykonywać co miesiąc i po każdym wystąpieniu awaryjnego 
dopływu. Kontrola dotyczy  :  

grubości warstwy oleju i osadu.  
położenia pływaka 

różnych poziomów przed i za wkładem koalescencyjnym 

Substancje olejowe i osad z separatora należy usuwać tak często, aby ich grubość warstwy nie 
przekroczyła wartości granicznej podanej w DTR.  
Prace konserwacyjne należy przeprowadzać raz w roku. 

Uszkodzenia lub ubytki materiału wkładu koalescencyjnego kwalifikują wkład do wymiany.     
W czasie opróżniania separatora należy najpierw odpompować z powierzchni warstwę 
odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas czyszczenia separatora należy również 
przepłukać wkład oraz urządzenie zamykające i sprawdzić ich stan.  
Użytkownik separatora jest zobowiązany do rejestracji ilości odbieranych zanieczyszczeń. Firma 
odbierająca i utylizująca zanieczyszczenia musi posiadać odpowiednie zezwolenia.  

 

 

 

17.4. PRZYŁĄCZ GAZU WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJACEGO 

GAZOCIĄGU 

    (opracował: tech. Mieczysław Bober) 
 

WYKONANIE I OBUDOWA WYKOPÓW. 

Nazwa inwestycji i adres 

Budowa przyłącza gazu śr/c (do 0,5 MPa) do zasilania stacji gazowej wraz ze ścienną (wnękową) 



stacją red-pom. oraz zabezpieczenie istniejącego gazociągu PE ø 160 mm dla Inkubatora 
Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo – Technicznego II Etap w miejscowości 
Jasionka.  

Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje budowę przyłącza gazu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) do 
budynku Inkubatora Technologicznego w Jasionce w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo – 

Technicznego II etap wraz ze ścienną (wnękową) stacja red-pom o przepustowości Q = 120 
Nm

3
/h, oraz zabezpieczenie istniejącego gazociągu PE ø 160 mm przy skrzyżowaniu                   

z projektowaną drogą dojazdową do projektowanego budynku. 

Projektowana stacja jest stacja wiszącą umieszczona we wnęce ściany budynku jak pokazano na 
planie zagospodarowania i elewacji budynku. 

 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI. 

Cel inwestycji 

Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie dostawy gazu do odbiorców. 

Charakterystyka techniczna inwestycji 

Parametry pracy sieci  

- średnica sieci  PE 75x6,8 

Maksymalne  ciśnienie  robocze  MOP = 0,5 MPa, 
Ciśnienie  robocze  OP  w  zakresie  od  0,07  do  0,5  Mpa. 

Maksymalne  dopuszczalne  ciśnienie  pracy  MAOP = 0,5 Mpa, 
Maksymalne  ciśnienie  przypadkowe  MIP = 0,70 Mpa   
 

OBLICZENIA  naprężeń  obwodowych  dla  MOP = 0,5 Mpa,  gazociąg  w  pierwszej  klasie  
lokalizacji. 

Gazociąg zasilający wykonać z rur   PE 75x6,8. 

- £  MRS x 0,5  dla  rur  wykonanych  z  PE 80 – MRS  =  8 Mpa 

s »  2,48 Mpa  <  4,0 Mpa  warunek  został  spełniony 

 

- średnica gazociągu PE 160x14,6 

Maksymalne  ciśnienie  robocze  MOP = 0,5 MPa, 
Ciśnienie  robocze  OP  w  zakresie  od  0,07  do  0,5  MPa. 

Maksymalne  dopuszczalne  ciśnienie  pracy  MAOP = 0,5 MPa, 
Maksymalne  ciśnienie  przypadkowe  MIP = 0,70 MPa   
 

OBLICZENIA  naprężeń  obwodowych  dla  MOP = 0,5 MPa,  gazociąg  w  pierwszej  klasie  lokalizacji. 
Gazociąg zasilający wykonać z rur   PE 160x14,6. 

s  £  MRS x 0,5  dla  rur  wykonanych  z  PE 80 – MRS  =  8 MPa 

s »  2,49 MPa  < 4,0 MPa  warunek  został  spełniony 

 

Dla  projektowanej sieci w  klasie  lokalizacji  pierwszej  lub  drugiej  została  wyznaczona  strefa  
kontrolowana  o  szerokości  1  m.  W  strefie  tej  nie  należy  wznosić  budynków,  urządzać  



stałych  składów  i  magazynów,  sadzić  drzew  oraz  nie  powinna  być  podejmowana  żadna  
działalność  mogąca  zagrozić  trwałości  gazociągu  podczas  jego  eksploatacji.  Dopuszcza  się,  
za  zgodą  operatora  sieci  gazowej,  urządzanie  parkingów  nad  gazociągiem. 
Odległość  pomiędzy  powierzchnią  zewnętrzną  gazociągu  i  skrajnymi  elementami  uzbrojenia  
powinna  wynosić  nie  mniej  niż  40 cm,  a  przy  skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  -  nie  mniej  

niż  20 cm  dla  gazociągu  układanego  w  pierwszej  klasie  lokalizacji  równolegle  do  
podziemnego  uzbrojenia. 

Dopuszcza  się  zmniejszenie  w/w  odległości,  po  zastosowaniu  płyt  izolujących  lub  innych  
środków  zabezpieczających. 
 

Trasa sieci i sposób układania rurociągów. 
 

Trasę sieci zaprojektowano mając na uwadze istniejące zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.  
Przebieg projektowanego przyłącza przedstawiono na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 
1:500  (rys. nr 1). 

.Wykaz właścicieli działek, przez które będzie przebiegać proj. Sieć gazowa (przyłącz), 
zamieszczony jest  w wypisie   z danych ewidencji gruntów. 
 

Projektowany przyłącz PE ø 75x6,8 mm zaczynać się będzie od punktu ,,A’’ włączenia do 
istniejącego gazociągu PE ø 160x14,6 (g150) leżącego w pasie zieleni przy drodze wojewódzkiej 
i przebiegać będzie w kierunku północnym ,,B’’ na budynku. 
Przyłącze  realizowana będzie w technologii rur polietylenowych. Długość przyłącza wynosić 
będzie: 
- PE 75x6,8 – L= 101,50 m 

 

 ELEMENTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 

Zaopatrzenie budowy w media 

a) energia elektryczna 

Nie przewiduje się budowy tymczasowej linii elektrycznej napowietrznej do zasilania spawarek                     
i zgrzewarek. Spawanie zakłada się spawarkami spalinowymi. Zasilanie zgrzewarek następować 
będzie     z agregatu. 

Skrzyżowania z drogami i uzbrojeniem podziemnym  

Skrzyżowania z drogami lokalnymi. 

Projektowany gazociąg krzyżuje się z drogą lokalną (dojazdową) do budynku. Na powyższym 

skrzyżowaniu zaprojektowano rurę osłonową z rur PE f 125x11,4mm; o długościach L=7,0 m .  

Istniejący gazociąg f 160x14,6mm krzyżuje się z projektowaną drogą lokalną (dojazdową) do 
budynku. Na powyższym skrzyżowaniu zaprojektowano rurę osłonową z rur PE80 SDR17,6  

f 250x14,2mm o długościach L= 9,0 m.  

10.4.2.2. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi. 

W przypadku układania gazociągów pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi ułożonymi w 
ziemi należy wykonać zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem na całej 
szerokości wykopu pod gazociąg. 
 



Odległość pionowa pomiędzy zewnętrznymi ściankami gazociągu i kabla powinna wynosić nie 
mniej niż 0,15 m. 
Istniejące kable eS3 i eS6 należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT A160 

PS o dł. 3,0 m, szt 3. 

 

10.4.3. Pasy montażowe oraz pasy zajętości terenu 

Wzdłuż trasy sieci gazowej na czas jej realizacji przewiduje się „pasy montażowe”, w których 
przeprowadzane będą wszelkie prace związane z budową jak: 

- wykonanie wykopów 

- składanie ziemi 

- transport materiałów 

- praca maszyn i urządzeń 

 

Szerokość pasa montażowego, a tym samym czasowego zajęcia terenu wynosić będzie  ok. 10 m 
licząc po 5 m od osi proj. sieci. 
 
UKŁADY ZAPOROWO-UPUSTOWE. 

Na przyłączu gazowym do stacji redukcyjno – pomiarowej przed budynkiem jak pokazano na projekcie 

zagospodarowania projektuje się układy zaporowo-upustowe z jednostronnym upustem od strony 

zasilania o średnicy 65 mm. 
Jako armaturę odcinającą na sieci gazowej zastosowano zasuwę kołnierzową typu E2 – klinową, krótką 
DN 65 nr kat. 4705 E2 firmy HAWLE wraz z obudową do zasuw typu  i producenta j.w Przykrycie rury 
należy ustalić w trakcie wykonawstwa. Obudowy umieszczono w skrzynce ulicznej żeliwnej nr kat. 
857G. 

Na przewodzie upustowym przewidziano kurek kulowy DN 25 mm PN 2,5 MPa umieszczone w skrzynce 

ulicznej żeliwnej nr kat. 856. 
Całość należy zamontować z wykorzystaniem płyt betonowych zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 
 

 

 

17.5.  SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE – PRZYŁĄCZ  
            ELEKTROENERGETYCZNY 
  (opracował: inż. Edward Wilk) 

 

 

1. STAN ISTNIEJĄCY 

Przez teren planowanej inwestycji przebiegają linie kablowe SN, nN, kanalizacja  
teletechniczna, które nie kolidują z  projektowanym budynkiem Inkubatora.  
 

2. SIECI PROJEKTOWANE 

 

2.1 Zasilanie 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak SR-4/DP-4857/XVII-

62A-6/650/2009/DP-5009 z dnia 2009-05-14, wydanymi PGE Dystrybucja Rzeszów do 



zasilania budynku Inkubatora Technologicznego projektuje się stację transformatorową  typ 
MRw-bs 20/2x630-7 zlokalizowaną na terenie inwestycji.  
Zasilanie projektowanej stacji trafo nie wchodzi w zakres opracowania – wykona PGE RZE 

Rzeszów. 
 

Projektowany budynek Inkubatora Technologicznego zasilany będzie dwoma liniami 

kablowymi: 

§ linią kablową nN z rozdzielni nN sekcja I (trafo - T1) projektowanej stacji 

trafo. Zasilanie projektuje się linią kablową 8xYKY 1x300 mm
2
 o długości 

ok. 52m. Kable należy wprowadzić bezpośrednio do budynku.  

§ linią kablową nN z rozdzielni nN sekcja II (trafo – T2)  projektowanej stacji 

trafo. Zasilanie projektuje się linią kablową 8xYKY 1x300 mm
2
 o długości 

ok. 52m.. Kable należy wprowadzić bezpośrednio do budynku.  

 

2.2 Przyłącz kablowy nN  
Zaprojektowano przyłącza kablowe: kablami 8xYKY 1x300mm2

 – zasianie z trafo T1 oraz 

8xYKY 1x300mm
2
 - zasilanie z trafo T2. Projektowane kable należy wprowadzić 

bezpośrednio do budynku Inkubatora poprzez rury przepustowe umieszczone w ławie 
fundamentowej. Następnie kable będą wprowadzone do rozdzielni głównej RG nN w 
budynku.  

Trasę projektowanych przyłączy pokazano na planie zagospodarowania terenu rys Nr 1. 

Kabel należy układać na dnie wykopu na głębokości 70cm, na warstwie piasku o grubości 
co najmniej 10cm. W wykopie kabel układa się linią falistą celem uzyskania zapasu na 
trasie, a ułożony zasypuje się warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 
warstwą rodzimego gruntu co najmniej 15cm i przykrywa folią koloru niebieskiego              
o szerokości minimum 20cm. Odległość pionowa folii od kabla minimum 25cm. Należy 
zostawić zapas kabla wynoszący nie mniej niż 2,5m przy wyjściu ze stacji trafo i wejściu do 
budynku. Kabel powinien być oznakowany na końcach napisami informacyjnymi (co 
zasila).  

Skrzyżowania projektowanego przyłącza z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym należy wykonać osłonach otaczających z rur DVK 110. Skrzyżowanie należy 
wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 tablica 1 i 2. 

Miejsce skrzyżowań oraz długości rur ochronnych pokazano na planie zagospodarowania. 
 

2.3 Przyłącz telekomunikacyjny 

Projektowany obiekt będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne telekomunikacyjne. 
Przyłącz telekomunikacyjny nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 
Projekt przyłącza zostanie opracowany przez Operatora Sieci, który zostanie wybrany przez 
Inwestora. 

 

2.4 Oświetlenie zewnętrzne 

Projektowaną drogę dojazdową, place, parkingi oraz ciągi piesze będą oświetlone przy 
pomocy oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie to przewiduje się wykonać na słupach        
o wys. 10,0m z oprawami systemu FURIO ze źródłem światła 150W (firmy Schröder) – 

oświetlenie dróg i parkingów. Ciągi pieszych będą oświetlone przy pomocy opraw 
dekoracyjnych niskich, natomiast przy wejściu głównym do budynku przewiduje się 
oprawy wbudowane w podłoże. Zasilanie oświetlenia przewiduje się bezpośrednio              



z rozdzielni RGnN. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym zaprojektowano automatyczne 
sterownikiem. Sieć oświetlenia zewnętrznego przewiduje się wykonać kablem YAKY 4x25 
(oprawy wysokie) oraz YKY 4x6 (oprawy dekoracyjne i wbudowane w podłoże). Kabel 
układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożony kabel 
należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego 
gruntu nie mniejszą niż 25cm. Trasa linii kablowej powinna być na całej długości 
oznaczona folią perforowaną koloru niebieskiego, grubości co najmniej 0,3mm. Krawędź 
folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Skrzyżowanie linii kablowej z drogami, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym należy wykonać w rurach ochronnych DVK75. 

Lokalizację słupów oświetlenia zewnętrznego oraz opraw dekoracyjnych i wbudowanych  
w podłoże przedstawiono na planie zagospodarowania. 
 

2.5 Linia kablowa nN – zasilanie reklam wolnostojących 

Na terenie inwestycji przewiduje się zamontować dwie reklamy wolnostojące. Zasilanie 
tych reklam projektuje się linią kablową nN, kablem YKY 4x4mm2. Skrzyżowania 
projektowanego kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonać osłonach otaczających z rur DVK 75. Kabel należy wykonać zgodnie z normą      
N SEP-E-004.   

 

3. SIECI ISTNIEJĄCE 

    

3.1 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Projektowana droga dojazdowa do budynku krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym: 

· Linie kablowe SN 15kV 

 

3.1.1 Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej SN 15kV 

Odcinki istniejących linii kablowych SN krzyżujących się z projektowanym wjazdem, 
należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi typ Arota A160 PS.  
Miejsca kolizji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 
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Część opisowa: 
 

1) Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego; 
 

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: 
 

- ogrodzenia, oświetlenia, oznakowania placu budowy, pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i socjalnych pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, 
utwardzenie wjazdu, dojść, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych, wraz z 
oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy magazynowania,       

i składowania materiałów, urządzenie zbrojarni, itd. 
- roboty ziemne, budowlano-montażowe: budowa budynku Inkubatora Technologicznego,   

- budowa stacji transformatorowej, podziemnego zbiornika p.poż., 
- budowa przyłączy niezbędnej infrastruktury technicznej: przyłącz kablowy nN, 

oświetlenia terenu, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe,  gazu. 

- budowa wjazdu  na teren działki, drogi dojazdowej do obiektu, parkingów i chodników, 
placów manewrowych, 
- roboty wykończeniowe 

 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
Teren inwestycji nie jest zagospodarowany ani zabudowany. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma 

żadnych obiektów budowlanych z wyjątkiem rozdzielni sieciowej RS Tajęcina usytuowanej w 
rejonie południowo- zachodniego narożnika działki. 

 

3) Kolejność wykonywanych robót 

· zagospodarowanie placu budowy 

· roboty ziemne 

· roboty wykończeniowe 

· maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

3 . 1 .  Zagospodarowanie placu budowy 

 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia właściwej wentylacji, 

h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 



 

3.2. Roboty ziemne 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
a)  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 

b) zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 
c)  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 

- telekomunikacyjne, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 
- gazowe 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy. 

 

3.3. Roboty budowlano-montażowe 

  Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia); 
- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robót 
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia). 
- przygniecenie przez niewłaściwie transportowany ładunek 

- potrącenie przez sprzęt mechaniczny 

- uszkodzenie ciała sprzętem montażowym 

- porażenie prądem 

 

 Roboty montażowe konstrukcji stalowych i elementów wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych 
z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń 
technicznych. 

 

3 . 4 .  Roboty wykończeniowe 

  Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
-  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej). 



 

 

3 . 5 .  Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
  Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn          

i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom 

 

- kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, a także do wykonania 
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano – montażowych 

- roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

- należy prowadzić szkolenia pracowników w zakresie planu „bioz” 

- należy zapewnić pracownikom odzież roboczą i ochronną 

- na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze) 
- należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu 

straży pożarnej i karetki pogotowia 

- należy określić zasady postępowania w wypadku wystąpienia zagrożenia 

- należy zapewnić nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby. 
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    arch. Beata Kawa 

 


