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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

NUMER EWIDENCYJNY 2595/5, ZLOKALIZOWANEJ W 

MIEJSCOWOŚCI ŻUROMIN, GM. ŻUROMIN 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora – Gmina i Miasto Żuromin Pl. Piłsudskiego 3 

09-300 Żuromin. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy targowiska gminnego w Żurominie 

przy ul. Zwycięstwa. W zakres inwestycji wejdzie budowa wiaty targowej oraz 

zagospodarowanie terenu (drogi i place utwardzone kostką brukową). Wiata targowa 

o konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjna, z dachem dwuspadowym o konstrukcji 

stalowej, krytym płytą warstwową. Łączna powierzchnia użytkowa wiaty będzie 

wynosić 1437,80 m2. Powierzchnia usługowa (powierzchnia sprzedaży) wiaty będzie 

wynosić 994,00m2, zaś komunikacja 443,80m2. Powierzchnia sprzedaży planowanej 

inwestycji nie przekroczy 1000m2, co jest zgodne z ustaleniami obowiązującego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żuromin.   

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

3.1. OPIS TERENU: 

Działkę budowlaną stanowi działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2595/5. Teren w 

kształcie prostokąta. W sąsiedztwie zlokalizowane są działki zabudowane budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz usługowymi. Wnioskowana działka nie jest 

zabudowana. Działka znajduje się w miejscowości Żuromin gm. Żuromin. Teren 

działki jest płaski.  

3.2. UZBROJENIE TERENU 

Teren działki jest uzbrojony. Zasilanie inwestycji: 

• w energię elektryczną – poprzez istniejące przyłącze energetyczne. 
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• w wodę – projektowana inwestycja nie będzie wyposażona w instalacje 

wodociągowe. Na działce znajduje się istniejące przyłącze wodociągowe. 

• w kanalizację – projektowana inwestycja nie będzie wyposażona w instalacje 

kanalizacyjną. Na działce znajduje się istniejące przyłącze kanalizacyjne. 

Na działce zlokalizowany jest budynek socjalny. W budynku tym znajdują się 

pomieszczenia socjalne (toalety), które będą stanowić zaplecze socjalne 

targowiska. Istniejący budynek socjalny wyposażony jest w instalację elektryczną 

oraz wodno-kanalizacyjną, a także zasilany jest poprzez przyłącze elektryczne 

oraz wodno-kanalizacyjne.   

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: 

4.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE ORAZ OBSZAR 
ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI: 

Na działce zaprojektowano budowę targowiska gminnego w Żurominie przy ul. 

Zwycięstwa. W zakres inwestycji wejdzie budowa wiaty targowej oraz 

zagospodarowanie terenu (drogi i place utwardzone kostką brukową) – zgodnie z 

projektem zagospodarowania działki. 

Obszar oddziaływania inwestycji: 

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na działki sąsiednie. Zakres 

oddziaływania projektowanej inwestycji zamknie się w granicach własnej działki. 

4.2. UKŁAD KOMUNIKACYJNY: 

Obsługa komunikacyjna – zjazd na teren działki z gminnej drogi publicznej – 

istniejący zjazd. 

4.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI: 

Na działce zaprojektowano budowę targowiska gminnego w Żurominie przy ul. 

Zwycięstwa. W zakres inwestycji wejdzie budowa wiaty targowej oraz 

zagospodarowanie terenu (drogi i place utwardzone kostką brukową). Pozostała 

część działki niezabudowana i nieutwardzona zostanie zagospodarowana jako tereny 

zielone – powierzchnia biologicznie czynna. Odprowadzenie wód opadowych 

powierzchniowo w granicach własnej działki poprzez rynny i rury spustowe. 
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4.4. STATUS FORMALNY DZIAŁKI: 

Przeznaczony pod zabudowę teren stanowi działka o numerze ewidencyjnym 2595/5. 

Właścicielem działki jest Inwestor – Gmina Żuromin. Działka nie wymaga zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Teren nie jest objęty 

ochroną konserwatora zabytków.  

5.0. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ NA HIGIENĘ 

I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW: 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Ścieki będą 

odprowadzane do miejskiej sieci kanaizacyjnej, zaś śmieci będą składowane w 

szczelnych pojemnikach, a następnie wywożone na wysypisko śmieci przez 

odpowiednie przedsiębiorstwo komunalne. 

6.0. WARUNKI GRUNTOWE – OPINIA GEOTECHNICZNA: 

Autor projektu określił warunki gruntowe jako proste. Na terenie działki występują 

jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, 

nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów 

niekontrolowanych. Stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia obiektu. Na terenie działki nie stwierdzono 

występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Na podstawie badań makroskopowych i wykonanych odkrywek stwierdzono, że na 

terenie działki zalegają grunty nośne. Występują utwory czwartorzędowe, 

reprezentowane przez osady morenowe, wykształcane w postaci glin piaszczystych. 

Naprężenia dopuszczalne na głębokości posadowienia  fundamentów zachowane.  

 
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: 

Na podstawie cytowanego rozporządzenia budynek należy zaliczyć do I kategorii 

geotechnicznej. Projektowany budynek to dwukondygnacyjny 

budynekmagazynowy o podstawowym schemacie obliczeniowym, posadowiony w 

prostych warunkach geotechnicznych. Przy robotach ziemnych wykopy będą 

prowadzone do głębokości 1, 2m. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA NA BUDOWIE 

 
1.0. DANE OGÓLNE:  

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Informację opracowano na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej na 

zlecenie Inwestora. 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie do projektu budowy targowiska. W skład opracowania wchodzą: 

o podstawowe zasady bhp przy prowadzeniu i organizacji budowy, 

1.3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

Jednoetapowo. 

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI: 

Uzbrojenie terenu. 

1.5. SKALA I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE ICH 

WYSTĘPOWANIA: 

Zagrożenie przy wykonywaniu robót należy zaliczyć do przeciętnych. Podczas 

realizacji robót mogą występować następujące zagrożenia: 

o Upadnięcie narzędzi lub materiału z wysokości, 

o Upadek człowieka z wysokości powyżej 5,0 m. 

o Montaż stalowych dźwigarów dachowych przy użyciu dźwigu na 

podwoziu kołowym.  

1.6. TELEFONY ALARMOWE: 

W przypadku powstania zagrożenia należy powiadomić odpowiednie jednostki 

ratownicze. Do przyjazdu jednostek ratunkowych akcją ratunkową kieruje kierownik 

budowy i robót , a w przypadku jego nieobecności majster. 

POGOTOWIE RATUNKOWE – tel. 999 

STRAŻ POŻARNA – tel. 998 

POLICJA – tel. 997 
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2.0. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU I ORGANIZACJI 

BUDOWY: 

2.1. Informacje ogólne: 

Przed wejściem pracowników na teren budowy zobowiązuje się kierownika budowy 

do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skład, 

którego wejdą: 

o ogólne przeszkolenie wstępne, 

o przeszkolenie na określonym stanowisku pracy, 

o każdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska pracy, lub 

usprawnieniu technologii i organizacji robót budowlanych. 

2.2. Ochrona przeciwporażeniowa: 

Ochrona przeciwporażeniowa polega na zabezpieczeniu zdrowia i życia pracowników 

przed niebezpiecznym, przypadkowym działaniem prądu elektrycznego na organizm 

ludzki. Podczas budowy zobowiązuje się majstra i kierownika do zapewnienia 

podstawowej ochrony przeciwporażeniowej polegającej na: 

o Bezpośrednim izolowaniu (tzw. izolacją roboczą) przewodów, urządzeń 

itp. 

o Stosowaniu stałych przenośnych osłon uniemożliwiających 

przypadkowe dotknięcie części pod napięciem, 

o Umieszczeniu części pod napięciem poza zasięgiem człowieka, 

o Zabezpieczeniu izolowanych przewodów przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

2.3. Ochrona przeciwpożarowa: 

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na placu budowy polega na: 

o Przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, 

o Przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów 

organizacji placu budowy i wnoszonych obiektów, 

o Umieszczeniu w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpożarowej, 

o Zaopatrzeniu budowy w sprawny sprzęt gaśniczy, 

o Zapewnieniu możliwości zaalarmowania Straży Pożarnej 



 8 

W przypadku, gdy na placu budowy znajduje się hydrant w żadnym wypadku dostęp 

do niego nie może być utrudniony przez cały czas prowadzenia budowy. 

2.4. Ochrona przy transporcie: 

Zgodnie z przepisami bhp, na placu budowy do transportu należy stosować maszyny, 

urządzenia i sprzęt transportowy w pełni sprawny technicznie, zgodnie z 

przeznaczeniem i warunkami transportowymi ustalonymi przez producenta.  

2.5. Praca na wysokościach:   

W przypadku prac na wysokościach przed upadkiem z wysokości bezpieczeństwo 

należy zapewnić poprzez: 

o Urządzenia o działaniu zespołowym: bariery z rur i linowe, balustrady, 

pokrywy otworów i siatki ochronne, 

o Urządzenia ochrony indywidualnej: pas z liną bezpieczeństwa, szelki lub 

kombinezon z liną bezpieczeństwa, amortyzator, urządzenie 

samoblokujące. 

2.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia 

robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia: 

Cały plac budowy wygrodzić taśmami lub ogrodzeniem. Na budowie należy umieścić 

tablicę informacyjną oraz tablicę z napisem:  

TEREN BUDOWY 

NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY 

W przypadku gdy budowa będzie prowadzona przy chodniku, należy zabezpieczyć 

plac budowy i chodnik przed ruchem pieszych. 

3.0. WARUNKI BHP PRZY MONTAŻU I EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ: 

Podczas montażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać niżej 

wymienionych zasad bhp: 

o Robotnicy montujący i demontujący rusztowania powinni mieć założone 

pasy ochronne, które w czasie prac przymocowuje się do stałych części 

budynku, 

o Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań; o zmroku bez sztucznego 

oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub 

ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru, 
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o Rusztowania powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia w postaci 

barierek i pomostów oraz progów zewnętrznych zabezpieczających 

przed upadaniem przedmiotów,  

4.0. WARUNKI KOŃCOWE: 

o Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie stanowią 

podstawę do opracowania planu BiOZ, 

o Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy powinien zaznajomić każdego 

pracownika znajdującego się na placu budowy z planem bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, opracowanego na podstawie powyższych informacji. 
o Kopiowanie i odstępowanie powyższego opracowania do celów nie związanych 

z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody. 
o W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z autorem 

powyższego opracowania. 
 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego: 
Zgodnie z poniższą analizą oddziaływania obiektu kubaturowego, oraz analizą uwarunkowań 

formalno-prawnych, stwierdzono że zasięg oddziaływania obiektu budowlanego jest 

ograniczony do działki nr ewid. 2595/5,  zlokalizowanej w miejscowości Żuromin gm. 

Żuromin będącej własnością Inwestora. 

I. Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego: 

1. W zakresie funkcji: 

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z przepisami: pożarowymi (budynek niski (N) – poniżej 

12 m wysokości), budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III – wiata do 

200 osób, wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku ze względu na wysokość i 

kategorię zagrożenia ludzi – „E”, sanitarnymi, elektrycznymi oraz przepisami bezpieczeństwa i 

higieny, oraz zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy) które dotyczy: 

a) przesłaniania – zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. Analiza spełnia warunki, budynek nie powoduje 

przesłaniania innych obiektów znajdujących się poza granicami działki. 

W następstwie powstania projektowanego budynku, nie zostaje ograniczona 

możliwość lokalizacji budynków na sąsiednich działkach, zgodnie z §13.1. 
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rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, względem już istniejących obiektów. 

b) zacienianie – zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placów w zabudowie 

wielorodzinnej) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza projektowanego budynku spełnia 

minimalne wymagania w zakresie zacieniania. Pokoje mieszkalne mają zapewniony 

czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy – w godzinach 7.00-

17.00. Natomiast zasięg zacienienia nie powoduje ograniczenia możliwości lokalizacji 

budynków na sąsiednich działkach, zgodnie z warunkiem §60 oraz §40 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, względem już istniejących obiektów. 

II.   Analiza uwarunkowań formalno-prawnych: 

Obejmuje przepisy techniczno – budowlane oraz pozostałe przepisy, których 

unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

1. Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia 

w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje 

wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru 

oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. 

zmianami) odniesienia szczegółowe do przepisu: 

     Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki 

• Rozdział 1 - usytuowanie budynku §13.1. Naturalne oświetlenie – 

przesłanianie (Patrz punkt I.2.a oraz I.2.b) 

• Rozdział 3 - miejsce postojowe dla samochodów osobowych §18,19. 

Miejsce postojowe wewnątrz budynku garażu. Umiejscowienie miejsca 

parkingowego nie wprowadza ograniczeń dla działek sąsiednich. 

• Rozdział 4 - miejsca gromadzenia odpadów stałych. Usytuowanie kontenerów 

zgodnie z WT §23.3. (rys. PZT Projekt zagospodarowania terenu). 

Umiejscowienie miejsc gromadzenia odpadów nie wprowadza ograniczeń dla 

działek sąsiednich. 

• Rozdział 7 - zbiorniki na nieczystości ciekłe, §36.1. – nie dotyczy. 
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• Rozdział 8 - zieleń i urządzenia rekreacyjne, §40. – Zieleń projektowana nie 

wprowadza ograniczeń dla działek sąsiednich, nie zaprojektowano urządzeń 

rekreacyjnych. 

Dział III.  Budynki i pomieszczenia: 

• Rozdział  - oświetlenie i nasłonecznienie §60. (patrz punkt I.2.b) 

Dział IV. Bezpieczeństwo pożarowe: 

• Rozdział 7 - usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, 

§271. 

- Budynek niski (N) – poniżej 12m wysokości. 

- Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III – wiata do 200 

osób. 

- Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku ze względu na 

wysokość i kategorię zagrożenia ludzi – „E”. 

- Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynku: 

Główna konstrukcja nośna   - - 

 Konstrukcja dachu    - - 

 Strop      - - 

 Ściany zewnętrzne    - - 

 Ściany wewnętrzne    - - 

 Przekrycie dachu    - - 

 Drzwi      - - 

Warunki ewakuacji: zapewnione zgodnie z przepisami. 

Rodzaj projektowanego budynku oraz maksymalna gęstość obciążenia 

ogniowego strefy pożarowej przy usytuowaniu w sąsiedztwie działek 

niezabudowanych nie powoduje ograniczenia zabudowy sąsiednich działki, 

strefę oddziaływania wyznaczamy zgodnie z §271 oraz zgodnie z przepisami 

szczegółowymi zawartymi w §272 i §273. 

2. Lista najczęściej stosowanych przepisów wraz z analizą zastosowania dla 

przedmiotowej inwestycji. 

Lp. Przepisy Przepis/ograniczenia 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 
późn. zmianami) 

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – 
projektowane obiekty nie doprowadzą do 
ograniczenia pobliskich terenów w zakresie 
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie 
wymagań ogólnych 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zmianami) 

Warunki spełniono, projektowane obiekty nie 
doprowadzą do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im 
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wskazanych w tym przepisie wymagań 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 
1397 z późn. zmianami) 

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na stan środowiska naturalnego i nie wymaga 
sporządzania raportu oddziaływania na 
środowisko 

4. Załącznik do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, 
poz. 826 z późn. zmianami) 

Warunki spełniono, projektowane obiekty nie 
doprowadzą do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im 
wskazanych w tym przepisie wymagań 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

Warunki spełniono, projektowane obiekty nie 
doprowadzą do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im 
wskazanych w tym przepisie wymagań 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

Nie dotyczy, projektowane obiekty nie 
doprowadzą do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im 
wskazanych w tym przepisie wymagań 

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1446) 

Nie dotyczy, projektowane obiekty nie są 
objęte ochroną 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

Nie dotyczy, projektowane obiekty nie 
doprowadzą do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im 
wskazanych w tym przepisie wymagań 

 
Podsumowanie: 

Zgodnie z powyższą analizą oddziaływania obiektu, oraz analizą uwarunkowań formalno – 

prawnych, stwierdzono że zasięg oddziaływania obiektu budowlanego jest ograniczony do 

działki nr ewid. 2595/5,  zlokalizowanej w miejscowości Żuromin gm. Żuromin. 

 

Opis techniczny do projektu architektoniczno-

budowlanego budowy targowiska gminnego w Żurominie. 

 
1.0. PRZEZNACZENIE BUDYNKU 

Na działce zaprojektowano budowę targowiska gminnego w Żurominie przy ul. 

Zwycięstwa. W zakres inwestycji wejdzie budowa wiaty targowej oraz 

zagospodarowanie terenu (drogi i place utwardzone kostką brukową) – zgodnie z 

projektem zagospodarowania działki. 
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2.0. PROGRAM UŻYTKOWY WIATY: 

2.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE WIATY: 

Powierzchnia zabudowy: 1 437,80 m2 

Powierzchnia użytkowa 

w tym: 

- powierzchnia sprzedaży: 

- powierzchnia komunikacji: 

1 437,80 

 

994,00 

443,80 

m2 

Wysokość budynku od poziomu 

terenu do kalenicy: 

 

11,17 

 

m 

Głębokość posadowienia 

budynku: 

 

1,25 

 

m 

Kąt pochylenia dachu: 25 o 

Rodzaj pokrycia dachowego: Płyta warstwowa 

 

2.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

Zestawienia pomieszczeń i powierzchni dokonano na rysunkach budowlanych. 

3.0. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU: 

W całym obiekcie zastosowano statycznie wyznaczalne układy 

konstrukcyjne.  

3.1. FUNDAMENTY: 

Zaprojektowano posadowienie płaskie słupów stalowych na stopach 

fundamentowych żelbetowych o wysokości 40 cm i wymiarach przekroju 160x160 i 

130x130 cm z betonu  B20 zbrojonych krzyżowo siatką dołem i górą  φ 12 (34GS). 

Pręty podłużne na stykach i załamaniach łączyć na pełny zakład, to jest minimum 50 

cm, łączyć w jednym miejscu max 2 pręty. Podkład z chudego betonu B7,5 gr. 10 

cm.  

Szczegóły konstrukcyjne i opisy elementów konstrukcyjnych wskazano na rysunkach 

budowlanych. 

3.2. KONSTRUKCJA WIATY: 

3.2.1. ŚCIANY PRZYZIEMIA: 
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Zaprojektowano pionowe słupy stalowe z dwuteownika HEB 160 i 300, jako główną 

konstrukcję nośną dla rygli dachowych stalowych. 

Stal konstrukcyjna elementów stalowych budynku: S235JR. 

Szczegóły konstrukcyjne i opisy elementów konstrukcyjnych wskazano na rysunkach 

budowlanych. 

3.2.2. KONSTRUKCJA DACHU: 

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej składający się z rygli 

dachowych HEB 160 i 300 [mm]. Płatwie stalowe mocowane do konstrukcji 

dźwigarów. Kąt pochylenia dachu 250. 

Stal konstrukcyjna elementów stalowych budynku: S235JR. 

Zestawienie elementów konstrukcji dachowej na rysunku konstrukcyjnym więźby 

dachowej oraz przekroju pionowym. 

Dach pokryty jest płytą warstwową dachową. 

Szczegóły konstrukcyjne i opisy elementów konstrukcyjnych wskazano na rysunkach 

budowlanych. 

3.3. RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE: 

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własnej działki poprzez 

rynny i rury spustowe. 

3.4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE: 

Elementy stalowe oczyścić, nałożyć warstwę podkładową, następnie pomalować 

farbą chlorokauczukową, przestrzegając ściśle przepisów określonych na opakowaniu. 

         3.5. INSTALACJE: 

W budynku projektuje się jedynie wewnętrzną instalację elektryczną zgodnie 

projektem branżowym.  

4.0. ZAGADNIENIA PRZECIPOŻAROWE:   

Podstawa opracowania 

Ø Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 
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Ø Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719), 

Ø Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 

U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030),  

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego 

opracowano na podstawie § 4 ust.1  rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego. 

Ogólne wymagania i zasady ustalania wymiarów: 

Ø zgodnie z „warunkami technicznymi” wymagane wymiary należy rozumieć jako 

uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku,                 

w odniesieniu do szerokości drzwi - jako wymiary w świetle ościeżnicy,                        

w odniesieniu do schodów - szerokość pomiędzy ścianą, a poręczą, 

Ø grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości 

otworu w świetle ościeżnicy, 

Ø skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich 

całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Alternatywne 

rozwiązanie stanowi wyposażenie tych drzwi w samozamykacze, 

Ø wszystkie elementy budowlane charakteryzujące się nośnością, szczelnością, 

izolacyjnością ogniową, dymoszczelnością, muszą być wykonane jako rozwiązania 

systemowe, potwierdzone stosownymi dokumentami,  

Ø wszystkie drzwi dymoszczelne i przeciwpożarowe muszą być wyposażone                    

w samozamykacze. 

1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji: 

Powierzchnia użytkowa: 1437,80m2; 

Liczba kondygnacji: 1 

Wysokość: 11,70 m – budynek niski (N) 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z 

procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb 

charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych: 
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W wiacie nie gromadzi się materiałów niebezpiecznych pożarowo.  

3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 

osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi 

ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń: 

Kategoria ZL I. W całym obiekcie liczba osób nie więcej niż 200. 

4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego: 

Maksymalnie do 300 MJ/m2. 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych: 

W wiacie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, brak obowiązku 

wykonania oceny zagrożenia wybuchem. Wiata nie jest zagrożona wybuchem. 

6. informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności 

ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 

Wiata - budynek niski kategorii zagrożenia ludzi ZL I – wymagana klasa 

odporności pożarowej budynku: „E” 

Elementy budynku wykonane jako NRO (nierozprzestrzeniające ognia) w, tym: 

Główna  konstrukcja nośna: -brak wymagań – wyłącznie NRO 

Konstrukcja dachu: - brak wymagań – wyłącznie NRO 

Przekrycie dachu:  -brak wymagań – wyłącznie NRO 

7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe: 

Wiata stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 1437,80 m2 

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym 

o odległości od obiektów sąsiadujących: 

Budynek oddalony więcej niż 4 m od granic działki oraz więcej niż 20 m od innych 

budynków.  

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania 

w inny sposób: 

Przed oddaniem budynku do użytkowania należy oznakować zgodnie z PN drogi, 

wyjścia, kierunki ewakuacji, miejsca rozmieszczenia gaśnic, hydrantów 

przeciwpożarowych, przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W widocznych miejscach 

umieścić instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykazy 

telefonów alarmowych.  
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Wymagane jest opracowanie dla obiektu „instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” 

zgodnie z § 6 ust. 1. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. 

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 

użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, 

elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej: 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu głównym do obiektu odcinający 

dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów poza obwodami 

wykorzystywanymi do ochrony ppoż. 

Obiekt należy wyposażyć w instalację odgromową. 

11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń 

służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań 

wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i 

przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką 

tych urządzeń: 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie będą wykonane zgodnie projektem 

uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. a warunkiem 

dopuszczenia do ich stosowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób 

potwierdzających ich właściwe funkcjonowanie. 

12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice: 

ilość gaśnic w obiekcie: 2 kg na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. 

Gaśnice rozmieszczone w taki sposób, by odległość z każdego miejsca w budynku 

do gaśnicy nie przekraczała 30 m. Zapewniono dostęp do gaśnicy i wolną 

przestrzeń przed nią na odległość 1 m. 

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do 

prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych, a w szczególności 

informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych 

działań. 

Droga pożarowa zapewniona zgodnie z § 12 ust. 7 rozporządzenia w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Woda do 
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zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 l/s zapewniona z hydrantu zewnętrznego 

oddalonego od obiektu nie więcej niż 75 m. 

5.0. TECHNOLOGIA:   

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy targowiska gminnego w Żurominie 

przy ul. Zwycięstwa. W zakres inwestycji wejdzie budowa wiaty targowej oraz 

zagospodarowanie terenu (drogi i place utwardzone kostką brukową). Wiata targowa 

o konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjna, z dachem dwuspadowym o konstrukcji 

stalowej, krytym płytą warstwową. Łączna powierzchnia użytkowa wiaty będzie 

wynosić 1437,80 m2. Powierzchnia usługowa (powierzchnia sprzedaży) wiaty będzie 

wynosić 994,00m2, zaś komunikacja 443,80m2. Powierzchnia sprzedaży planowanej 

inwestycji nie przekroczy 1000m2, co jest zgodne z ustaleniami obowiązującego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żuromin.   

Teren działki jest uzbrojony. Zasilanie inwestycji: 

• w energię elektryczną – poprzez istniejące przyłącze energetyczne. 

• w wodę – projektowana inwestycja nie będzie wyposażona w instalacje 

wodociągowe. Na działce znajduje się istniejące przyłącze wodociągowe. 

• w kanalizację – projektowana inwestycja nie będzie wyposażona w instalacje 

kanalizacyjną. Na działce znajduje się istniejące przyłącze kanalizacyjne. 

Na działce zlokalizowany jest budynek socjalny. W budynku tym znajdują się 

pomieszczenia socjalne (toalety), które będą stanowić zaplecze socjalne 

targowiska. Istniejący budynek socjalny wyposażony jest w instalację elektryczną 

oraz wodno-kanalizacyjną, a także zasilany jest poprzez przyłącze elektryczne 

oraz wodno-kanalizacyjne.   

6.0. UWAGI KOŃCOWE:   

§ nadzór nad budową powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi 

§ przestrzegać przepisów BHP dotyczących budownictwa 

§ wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 

§ w przypadku pracy na wysokościach należy zwrócić uwagę na wymogi 

dotyczące rusztowań oraz sprzętu ochrony osobistej. 

 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 

PROJEKTANTEM. 




























