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 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. Strona tytułowa 
2. Zawartość opracowania 
3. Opis techniczny  
3.1. Dane ogólne 
3.2. Charakterystyczne parametry techniczne 
3.3. Część szczegółowa 
3.4. Zapewnienie wymagań podstawowych w obiekcie 
3.5. Opis budowlany 
3.6. Uwagi końcowe 
4. Część graficzna: 

 
Nazwa rysunku: Skala rys: Nr rys: 
 - Rzut przyziemia 1:100 A1 
 - Rzut dachu 1:100 A2 
 - Przekrój A-A; B-B 1:100 A3 
 - Elewacja północna, południowa 1:100 A4 
 - Elewacja wschodnia, zachodnia 1:100 A5 
 - Zestawienie stolarki 1:100 A6 
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3. OPIS TECHNICZNY  

 

3.1.DANE OGÓLNE 
 

3.1.1. Obiekt: 
Budynek garażowy 
 
3.1.2. Adres: 
Ostrów Wlkp. ul. Gdańska 36 
dz. nr 3/2; 4; 5 
Obręb ewidencyjny: 0014, Ostrów Wlkp. 
Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostrów Wlkp.- miasto 
 
3.1.3. Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 
 
3.1.4. Własność terenu: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 
 
3.1.5. Jednostka projektująca: 
Pracownia Architektoniczna „Arcus” 
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 18 
 
3.1.6. Wykonawca: 
Wyłoniony zostanie przez Inwestora po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
 
3.1.7. Podstawa opracowania: 
- umowa z Inwestorem  
- mapa syt.-wys. w skali 1:500  
- Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr 6730.114.2017  z dnia 31.07.2017r. 
 
3.2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  
 

3.2.1. Zestawienie powierzchni: 
- powierzchnia zabudowy  239,35 m2 

- powierzchnia użytkowa  216,05 m2   

- powierzchnia całkowita 239,35 m2   

- kubatura: 1472,00 m3 

 
3.2.2. Wysokość, szerokość i długość budynku: 
- długość całego budynku: 18,45 m 

- szerokość całego budynku: 15,50 m 

- wysokość budynku od terenu do attyki: 6,17 m 

 
3.2.3. Liczba kondygnacji: 
Budynek garażowy jednokondygnacyjny.  
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3.2.4. Wysokość pomieszczeń w świetle: 

- pomieszczenia garażowe 4,73 - 5,35 m 

 
3.3.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  
 
3.3.1. Przedmiot i zakres opracowania: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany bu-
dowy garażu 3 stanowiskowego. Obiekt realizowany będzie jednoetapowo. Opraco-
wanie swym zakresem obejmuje część architektoniczną. 
 
3.3.2. Lokalizacja: 
Budynek zaprojektowano w północnej części działki. Budynek zlokalizowany ścianą 
północną na granicy z działką nr 2, oraz w odległości 4,60m od istniejącego budynku 
od strony wschodniej. Działka posiada istniejący zjazd z ul. Gdańskiej.  
Na terenie działki inwestorskiej jest wyznaczony boks śmietnikowy. 
 
3.3.3. Rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne: 
W budynku zaprojektowano 3 stanowiska garażowe dla samochodów ciężarowych 
przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodkan. 
 
3.3.4. Zestawienie wszystkich pomieszczeń, posadzek oraz powierzchni pokazano 
na rysunkach w części graficznej opracowania. 
 
3.3.5. Instalacje wewnętrzne: 
 
3.3.5.1. W branży sanitarnej: 
- odprowadzenie wód opadowych do wewnętrznej kanalizacji deszczowej 
 
3.3.5.2. W branży elektrycznej: 
-instalacje oświetlenia i wtyczkowe 
-instalacja odgromowa 
 
3.3.6. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna budynku: 
Budynek wykonany zostanie z materiałów dopuszczonych do stosowania w budow-
nictwie. Obiekt  docieplono zgodnie z PN-91/B-02020 (z późniejszymi zmianami). 
Budynek  nie ogrzewany.  Odpady powstałe na placu budowy wywożone będą przez 
firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich umów pomiędzy wykonawcą bu-
dynku a odbiorcą. Odpady stałe powstające w trakcie eksploatacji budynku groma-
dzone będą w pojemnikach 1m3 (5 pojemników na odpady segregowane i frakcję 
ogólną oraz kontener na odpady stalowe) i wywożone przez firmy specjalistyczne na 
podstawie odpowiednich umów.  
 

3.4. ZAPEWNIENIE WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W OBIEKCIE 

 
3.4.1. Ochrona przeciwpożarowa obiektu: 
3.4.1.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: 
Według punktu 3.2.1- 3.2.4 
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3.4.1.1.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe ma-
teriałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technolo-
gicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów 
projektowych: 
Garaż przeznaczony dla 3 samochodów ciężarowych.  
 
3.4.1.1.3. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kon-
dygnacji i w pomieszczeniach:  
Garaż zakwalifikowany do grupy PM, stąd nie określa się kategorii zagrożenia ludzi. 
 
3.4.1.1.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: 
Obciążenie ogniowe garażu nie przekracza 500 MJ/m². 
 
3.4.1.1.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrz-
nych: 
Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej nie występuje. 
 
3.4.1.1.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i 
stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
dla garażu ustalono klasę odporności pożarowej „E” 
dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 
MJ/m2. Klasy odporności ogniowej elementów nie określa się. 

 główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
Ściana 

zewnętrzna 
Ściana 

wewnętrzna 
Przekrycie 

dachu 

„E” (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
R - nośność ogniowa w minutach, 
E - szczelność ogniowa w minutach, 
I - izolacyjność ogniowa w minutach, 

Ściana od strony północnej na granicy z działką nr 2 wykonana z materiałów niepal-
nych, docieplenie z wełny mineralnej. 
 
3.4.1.1.7.  Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe: 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 216,05 m2. 
 
3.4.1.1.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od 
obiektów sąsiadujących: 
Budynek zlokalizowany ścianą północną na granicy z działką nr 2, oraz w odległości 
4,55m od istniejącego budynku od strony wschodniej. 
 
3.4.1.1.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób: 
Ewakuacja z garażu bezpośrednio na zewnątrz budynku.  
 
3.4.1.1.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w 
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i pio-
runochronnej: 
Instalacje pod względem bezpieczeństwa pożarowego odpowiadają warunkom okre-
ślonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegółowych i nie zachodzi wymóg 
szczególnych zabezpieczeń.  
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3.4.1.1.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpie-
czeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów doty-
czących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podsta-
wową charakterystyką tych urządzeń: 
W budynku nie zaprojektowano hydrantów wewnętrznych.  
 
3.4.1.1.12. Wyposażenie w gaśnice:  
Rozmieszczono 2 gaśnice proszkowe o masie 4kg, (2 kg na każde 
100m2powierzchni). 
 
3.4.1.1.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ra-
towniczo-gaśniczych a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopa-
trzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych 
działań: 
Drogi pożarowe wg projektu zagospodarowania terenu (rys. nr P1). Na terenie działki 
rozmieszczone są istniejące hydranty zewnętrzne.  
 
3.4.2. Bezpieczeństwo użytkowania: 
Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania. Elementy 
elewacji zaprojektowano w sposób nie stanowiący uciążliwości oraz zagrożenia bez-
pieczeństwa dla użytkowników budynku oraz osób trzecich. Elewacje pozbawione są 
elementów wystających, ostrych, itp. Nawierzchnie posadzek zaprojektowano jako 
antypoślizgowe.  
 
3.4.3. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne: 
Budynek zaprojektowano z materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stano-
wił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów w wyniku: wydziela-
nia się gazów toksycznych, obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci sta-
łej lub ciekłej, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich po-
wierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, przedostawania 
się gryzoni do wnętrza. 
 
3.4.4. Odpowiednie warunki ochrony środowiska: 
 
3.4.4.1. W zakresie ochrony czystości powietrza: 
Budynek zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawartość w powietrzu stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i 
stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przezna-
czeniem pomieszczeń nie przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych prze-
pisach szczegółowych i Polskich Normach. Budynek nie ogrzewany. 
 
3.4.4.2. W zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym i polami elektroma-
gnetycznymi: 
Budynek zaprojektowano z materiałów spełniających wymagania w zakresie dopusz-
czalnych zawartości naturalnych i pierwiastków promieniotwórczych. 
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3.4.4.3. W zakresie ochrony przed zawilgoceniem i zagrzybieniem: 
Budynek zaprojektowano w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie, 
woda użytkowa w budynku oraz para wodna w powietrzu nie powodowały w budynku 
zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania. Projektowane dachy mają szczelne pokry-
cia i izolacje oraz spadki umożliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego 
śniegu do rynien i rur spustowych. Wokół budynku zaprojektowano opaskę z płytek 
betonowych. Przegrody zewnętrzne zaprojektowano w taki sposób aby temperatura 
na ich wewnętrznej powierzchni była wyższa co najmniej o 1ºC od punktu rosy, obli-
czonego zgodnie z Polskimi Normami. Rozwiązania materiałowo- konstrukcyjne ze-
wnętrznych przegród budynku, warunki cieplno-wilgotnościowe, a także intensyw-
ność wymiany powietrza w pomieszczeniach, przewidziano na poziomie uniemożli-
wiającym powstanie zagrzybienia. Zaprojektowano stosowanie materiałów, wyrobów 
i elementów budowlanych odpornych lub uodpornionych na zagrzybienie i inne formy 
biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją biologiczną.  
 
3.4.4.4. W zakresie ochrony istniejącej zieleni: 
Otaczającą zieleń pozostawia się bez zmian. Zostaną dosadzone elementy zieleni 
niskiej. 
 
3.4.4.5. Odpowiednich warunków ochrony przed hałasem i drganiami: 
Budynek i urządzenia z nim związane zaprojektowano w taki sposób, aby poziom ha-
łasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, 
nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia. Projektowane przegrody zewnętrzne i we-
wnętrzne budynku posiadają izolacyjność akustyczną nie mniejszą od wymaganej w 
Polskich Normach. 
 
3.4.4.6. Oszczędność energii i odpowiednia izolacyjność przegród: 
Zaprojektowano ocieplenie budynku zgodnie z polskimi normami. Projektowane 
przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym 
wymaganiom związanym z oszczędnością energii. Okna o współczynniku przenikal-
ności cieplnej zbliżonym do 1,1W/m2•K.  
Budynek nie będzie ogrzewany.  
Oświetlenie wewnętrzne z zastosowaniem opraw energooszczędnych.  
 
3.4.4.7.Inne wymagania związane z oszczędnością energii: 
 
3.4.5. Sposób zapewnienia warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiek-
tu, w szczególności w zakresie: 
 
3.4.5.1. Oświetlenia: 
W projektowanym budynku uwzględniono wymagania dotyczące minimalnych 
wskaźników oświetlenia pomieszczeń światłem naturalnym oraz oświetleniem 
sztucznym. 
 
3.4.5.2. Zaopatrzenia w wodę: 
Budynek nie będzie posiadał instalacji wodociągowej. 

 
3.4.5.3. Usuwania odpadów: 
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Odpady powstałe wskutek użytkowania obiektu usuwane będą w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami i normami. Budynek będzie skanalizowany zaś odpady 
stałe usuwane będą przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy użyciu po-
jemników i urządzeń służących temu celowi. 
 
3.4.5.4. Ogrzewania i ciepłej wody: 
Budynek nie będzie ogrzewany i nie posiada instalacji wodociągowej. 
 
3.4.5.5. Wentylacji: 
W budynku zaprojektowano 3 wywietrzaki grawitacyjne. 
 
3.4.6. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwa-
lidzkich: 
Nie dotyczy.  
 
3.4.7. Sposób zapewnienia ochrony ludności zgodnie z wymaganiami ochrony cywil-
nej: 
Obiekt nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogów ochrony 
cywilnej. Stąd też przy projektowaniu nie brano pod uwagę wymogów w tym zakre-
sie. 
 
3.4.8. Sposób zapewnienia ochrony dóbr kultury: 
Zwraca się uwagę wykonawcy obiektu, że jeśli przy prowadzeniu prac ziemnych na-
stąpiłoby ujawnienie przedmiotu zdradzającego cechy zabytku należy przerwać pra-
ce i zawiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   
 
3.4.9. Sposób zapewnienia ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w zakre-
sie: 
 
3.4.9.1. Dostępu do drogi publicznej – istniejący wjazd na działkę od strony zachod-
niej z drogi publicznej ul. Gdańskiej. 
 
3.4.9.2. Ewentualnego pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej, oraz telefonów. 
 
3.4.9.3. Zakłócania dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi. 
 
3.4.9.4. Ochrony przed uciążliwościami jak hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie. 
 
3.4.9.5. Ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby. 
 
PROJEKTOWANY OBIEKT NIE NARUSZA INTERESÓW OSÓB TRZECICH W ZA-
KRESIE WYŻEJ WYMIENIONYM. 
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3.5.OPIS BUDOWLANY 
 
3.5.1. Fundamenty:   
Obiekt posadowiony zostanie na gruncie rodzimym nośnym. Szczegóły wg projektu 
konstrukcji. Płyta fundamentowa grubości 30cm, zbrojona krzyżowo górą i dołem 
prętami Ø14  co 20cm. 
Płyta z betonu C20/25, na podbudowie gr. 10cm z betonu C8/10. 
 
3.5.2. Ściany fundamentowe: 
Ściana fundamentowa wg projektu konstrukcji, ocieplone styropianem ekstradowa-
nym gr. 8cm.  
 
3.5.3. Przegrody: 
D1 - dach 
Membrana dachowa Sikaplan 15G 
Wełna mineralna twarda gr. 15cm 
Folia paroizolacyjna 
Blacha trapezowa TR 150/280 gr. 1,0mm 
SZ1- ściana zewnętrzna 
Tynk dekoracyjny 
Tynk cienkowarstwowy na siatce 
Styropian EPS 70 gr. 10cm 
Pustak ceramiczny np. POROTHERM gr.25cm 
Tynk cementowo- wapienny gr. 1,5cm 
AT1- ściana attykowa 
Tynk dekoracyjny 
Tynk cienkowarstwowy na siatce 
Styropian EPS 70 gr. 10cm 
Pustak ceramiczny np. POROTHERM gr.25cm 
Styropian EPS 70 gr. 10cm 
Membrana dachowa Sikaplan 15G 
PG1- podłoga na gruncie 
Beton zacierany na gładko: 
płyta nawierzchni nośnej z betonu C25/30, zbrojona 25kg/m3 włókna stalowego ad-
diment ME 50/1,0 grubość 10cm, płyta dylatowana co  ok. 3,0 na 3,0 m, szczeliny 
dylatacyjne wypełnić sznurem polietylenowym Sica Rundschnur Ø 6,0 mm a następ-
nie wypełnić masą Sicaflex pro 3 WF. 
Warstwa poślizgowa folia gr.0,2mm 
Płyta fundamentowa gr. 30cm 
Podbudowa górna beton C8/10 grubości 10cm 
Podsypka żwirowa grubości 10cm 
 
3.5.4. Ściany zewnętrzne, konstrukcyjne: 
- pustak ceramiczny np. POROTHERM gr.25cm,  
 
3.5.5. Ściany wewnętrzne, słupy i ściany konstrukcyjne: 
- Słupy 38x100cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
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3.5.6. Izolacje przeciwwilgociowe: 
- ściany fundamentowe w poziomie:  1x papa 
- pozostałe izolacje poziome z folii  
- dach: jako paroizolację stosować folię pcv 
 
3.5.7. Izolacyjność cieplna przegród: 
- ściany zewnętrzne: styropian gr.10cm,  
- dach: wełna mineralna gr. 15 cm 
 
Rodzaj przegrody: Współczynnik przenikania ciepła 

UC(max) 

[W/(m2 · K)] 

wymagany 

Ściana zewnętrzna 0,9 

Dach, stropodach 0,7 

Podłoga na gruncie 1,5 

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przeźroczyste nieo-
twieralne 

Bez wymagań 

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach 
między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 

Bez wymagań 

 
3.5.8. Nadproża: 
Nadproża nad oknami i bramą z typowych stalowych belek 2 dwuteowniki NP180, wg 
opisu konstrukcji. Szczegóły według projektu konstrukcji. 
 
3.5.9. Wieńce i wylewki: 
Wieńce żelbetowe wg opisu konstrukcyjnego. 
 
3.5.10. Dach: 
Dach garażu zaprojektowano z blachy trapezowej z dociepleniem w postaci wełny 
mineralnej gr. 15,0cm. Wierzchnia warstwa z Membrany dachowej wierzchniego kry-
cia np. SICA-TROCAL S. 
 
3.5.11. Drzwi i okna: 
OKNA: 
1. Konstrukcja: Profile PCV pięciokomorowe  wzmocnione stalowymi ocynkowanymi 

profilami.  
2. Szklenie: Szyby zespolone  
3. Stolarka w kolorze czerwonym, okna zaopatrzyć w system rozszczelniania.  
 
3.5.12. Wentylacja: 
W budynku zaprojektowano 3 wywietrzaki grawitacyjne. 
 
3.5.13. Prace wykończeniowe: 
 
3.5.13.1. Tynki: 
- wewnętrzne:  
mechaniczne cementowo-wapienne (ściany), 
- zewnętrzne:  
tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze białym 
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3.5.13.2. Wykończenie ścian: 
- po otynkowaniu malowane farbą akrylową do pełnej wysokości 
 
3.5.13.5. Wykończenie sufitów: 
- garaż: sufit z blachy trapezowej w kolorze RAL 9010 
 
3.5.13.6. Wykończenie podłóg: 
- garaż: beton zacierany na gładko 
 
3.5.13.7. Rynny, rury spustowe, opierzenia: 
- opierzenia: blacha powlekana gr. 0,6 mm 
- rynny i rury spustowe pcv. 
 
3.6. UWAGI KOŃCOWE 
 
3.6.1. Inwestor powinien sporządzić instrukcję użytkowania lokalu  z którą powinien 
zapoznać każdego lokatora. 
 
3.6.2. Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy  
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP. 
 
3.6.3. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględnia-
jąc specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  
 
3.6.4. Przewiduje się prace w wykopach o głębokości do 2,0m oraz na wysokości do  
6,5m. 
 
 

 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
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Oświadczenie 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  
(jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami)  oświadczam, że 
wykonany przeze mnie projekt budowlany branży architektonicznej „Budynku gara-
żowego” zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gdańskiej 36 (działka 
nr: 3/2; 4; 5, obręb 0014), jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 

 
 

mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
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