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PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt opracowano na zlecenie inwestora GMINY STRZELIN z siedzibą ul. Ząbkowicka nr 11;
57-100 STRZELIN w oparciu o:
- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości NOWOLESIE
znak: WNU.6727.197.2012.PP.W. z dnia 05.09.2012 r. wydany przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin
- Informacja z rejestru gruntów.
- Umowa na dostawę energii elektrycznej
- Mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych wydaną przez Starostę Strzelińskiego Wydział
Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości i uaktualniona przez GEOZET Przedsiębiorstwo Geodezyjno
– Projektowe mgr inż. Zbigniew Trachimowicz.
- Uzgodnione dane wyjściowe do projektowania z inwestorem, oraz oględziny terenu.
- Inwentaryzację budowlana i ocenę techniczną w/w/ obiektu sporządzoną przez autorów niniejszego
opracowania

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakresem opracowania jest projekt technologiczny budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Nowolesie
z przeznaczeniem do przechowywania samochodu bojowego pożarniczego, sprzętu ratownictwa technicznego wraz z zapleczem i salą szkoleniowo – rekreacyjną.

2.

LOKALIZACJA, SYTUACJA.

2.1. LOKALIZACJA
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Strefa
Strefa
Strefa
Strefa

klimatyczna
przemarzania
wiatrowa
śniegowa

-

I
I
III
I

2.2. SYTUACJA.
Projektowany do przebudowy i rozbudowy budynek Remizy OSP usytuowano jest na działce o nr 163/4,
AM-1 obręb: Nowolesie gm. Strzelin z ścianami szczytowymi na kierunku wschód – zachód.
Same działka zlokalizowana jest w środkowej części wsi Nowolesie po południowej stronie w stosunku do
drogi powiatowej i niedalekiej odległości od kościoła św. Marcina.
Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej z bezpośrednim istniejącym zjazdem z tej drogi.
Na terenie działki zlokalizowany jest budynek istniejącej Remizy OSP, który będzie rozbudowany, wraz
z nowym przyłączem kanalizacji sanitarnej i budową szamba – zbiornika na nieczystości płynne o pojemności
3
V = 6 m , boks na nieczystości stałe – komunalne, oraz rozbudowa, placów, dróg i chodników wewnętrznych.

3.

PRZEZNACZENIE BUDYNKU.
Projektowany obiekt przeznaczony do garażowania samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz
sprzętu ratownictwa technicznego pontonów i łodzi w jej podstawowej części, oraz na część szkoleniowo rekreacyjną wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym.

4. OPIS DZIAŁALNOŚCI REMIZY.
4.1. DZIALALNOŚĆ ALARMOWA.
W razie wybuchu pożaru na terenie gminy lub powiatu Ochotnicza Straż Pożarna będzie wykonywała swoją
statutową działalność i wg odrębnych przepisów obowiązującą w tym zakresie tj. w razie pożaru lub ratownictwa technicznego. Wyjazd z Remizy z łatwym dostępem do drogi publicznej.
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4.2. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWO – REKREACYJNA.
W obiekcie przewidziano pomieszczenia na działalność biurową OSP, oraz działalność szkoleniową i rekreacyjną członków OSP. Działalność szkoleniowa wg harmonogramów i potrzeb szkoleniowych, oraz działalność rekreacyjna w ramach spotkań towarzysko - rekreacyjnych członków OSP i ich rodzin. W obiekcie
przewiduje się spotkania do 30 osób jednorazowo.

5. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEŃ.
Zaprojektowano budynek w kształcie prostokąta z wydzieloną częścią w poziomie parteru na część garażową
z wyodrębnioną część na kotłownię, śluzę przejściową z klatką schodową, oraz część socjalną, biurową,
sanitarną i szkoleniowo – rekreacyjną w poziomie poddasza..
5.1. PRZEDSIONEK (0.1).
Pomieszczenie wydzielone służy jako wiatrołap i przedsionek w poziomie parteru budynku. Wejście bezpośrednie na klatkę schodową i do pomieszczenia szatni.
5.2. KLATKA SCHODOWA. (0.2).
Pomieszczenie wydzielone – komunikacyjne, wejście na wyższą kondygnację i poddasze użytkowe.
5.3. SZATNIA (0.3).
Pomieszczenie przejściowe służące do połączenia wejścia bezpośredniego z poziomu parteru do archiwum,
boksów garażowych i wyjście na taras. Pomieszczenie służy również jako szatnia do przechowywania pożarniczej odzieży ochronnej.
5.4. ARCHIWUM (0.4).
Pomieszczenie do przechowywania akt – dokumentacji.
5.5. KOTŁOWNIA (0.5).
Pomieszczenie wydzielone z piecem c.o. na opał stały (ekogroszek) z bezpośrednim wejściem z zewnątrz
budynku
5.6. GARAŻ SAMOCHODOWY (0.6).
Pomieszczenie 1 stanowiskowe do przechowywania 1 samochodu bojowego Straży Pożarnej typu średniego.
5.7. SKŁAD ŁODZI – PONTONÓW (0.7)
Pomieszczenie do przechowywania sprzętu ratownictwa technicznego – łodzi – pontonów.
5.8. KORYTARZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ (1.1.).
Pomieszczenie wydzielone – komunikacyjne.
5.9. PRZEDSIONEK ZAPLECZA SANITARNEGO (1.2.).
Pomieszczenie przejściowe do kabin sanitarnych z umywalkami.
5.10. PISUAR (1.3.).
Pomieszczenie wydzielone – wyposażone w muszlę pisuarowa.
5.11. WC (1.4.).
Pomieszczenie wydzielone – wyposażone w muszlę ustępową.
5.12. KABINA NATRYSKOWA (1.5.).
Pomieszczenie wydzielone – wyposażone w kabinę natryskową.
5.13. POKÓJ BIUROWY. (1.6.).
Pomieszczenie przeznaczone dla pracy biurowej komendanta OSP, wyposażone w biurko, fotel biurowy,
szafę biurową, podstawowy sprzęt biurowy wraz z komputerem.
5.14. SALA SZKOLENIOWO - REKREACYJNA (1.7.).
Pomieszczenie wydzielone wielofunkcyjne, które służyć będzie jako sala szkoleniowa dla strażaków ochotników, oraz na spotkania rekreacyjne członków OSP i ich rodzin. Pomieszczenie wyposażyć w duży stół i krzesła, ewentualnie w tablicę szkoleniową, ekran dla rzutnika itp., oraz w części rekreacyjnej,
bilard, piłkarzyki itp. a także gry świetlicowe.
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5.15. ANEKS KUCHENNY – POMIESZCZENIE SOCJALNE (1.8.)
Pomieszczenie wydzielone socjalne z przeznaczeniem do przygotowywania napojów ciepłych i zimnych,
ewentualny rozdział posiłków z cateringu.

6. POWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE REMIZY STRAŻACKIEJ.
6.1. WYKAZ POMIESZCZEŃ.
Parter:
0.1 Przedsionek
0.2 Klatka schodowa
0.3 Szatnia
0.4 Archiwum
0.5 Kotłownia c.o.
0.6 Garaż na wóz bojowy pożarniczy
0.7 Stanowiska postojowe łodzi
R a z e m:

2

3,21 m
2
12,00 m
2
16,58 m
2
7,87 m
2
6,68 m
2
42,17 m
2
33,45 m
2

121,96 m
O G Ó Ł E M:

Poddasze:
1.1 Korytarz + klatka schodowa
1.2 Przedsionek węzła sanitarnego
1.3 Pisuar
1.4 WC
1.5 Natrysk
1.6 Pokój biurowy
1.7 Sala szkoleniowo – rekreacyjna
1.8 Aneks kuchenny
R a z e m:

2

15,47 m
2
11,15 m
2
1,20 m
2
1,54 m
2
2,90 m
2
6,21 m
2
65,08 m
2
7,52 m
2
111,07 m
2
233,03 m

6.2. WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO.
Samochód pożarniczy typu średniego
Przyczepy samochodowe do łodzi
Łodzie – pontony
Regał magazynowy stalowo – drewniany
Szfka metalowa ubraniowa
Stół i krzesła
Biurko
Fotel biurowy
Szafa biurowa
Komputer
Szafki kuchenne wiszące i stojące
Stół bilardowy z wyposażeniem
Stolik z piłkarzy kami

szt
szt
szt
kpl.
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kpl
kpl
kpl

1
2
2
3
18
1 + 30
2
2
4
2
1
1
1

7. SKŁAD OSOBOWY OSP.
W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna w Nowolesiu liczy ok. 30 członków w tym Komendant OSP.
Zrzeszenie w OSP jest dobrowolne i wszelkie czynności wykonywane na rzecz OSP, są wykonywanie społecznie. Nie przewiduje się zwiększania liczby członów powyżej 40 osób.

8. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE
8.1. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE DLA SIŁY
(Zapotrzebowanie orientacyjne)
- Kuchenka elektryczna 1 szt x 4,50 kW = 4,50 kW

8.2. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE DLA OŚWIETLENIA.
Przyjmując średnio oświetlenie całej powierzchni obiektu na 100 lx (wskaźnik mocy 17,4 W)
2
w stosunku do 1 m w ciągu 3-4 godz./dobę (przez cały rok - jedna zmiana)
zużycie energii wynosi:
2
233 m x 17,4 W = 4 054 x 4 h = 16 kW/24h

8.3. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE DLA URZADZEŃ.
Wentylator mechaniczny 180 W
Kocioł c.o.
320 W

8.4. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA
Przewiduje się zapotrzebowanie mocy cieplne na cele c.o. i c.w. 28 – 30 kW.

8.5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY.
Największe zapotrzebowanie wody przewiduje się po akcjach ratowniczych.
3
3
2 zastępy po 5 osób = 10 osób x 90 dm = 900 dm
2
3
3
Dla celów porządkowych 233 m x 3,2 dm = 746 dm
3
Zapotrzebowanie łączne w nasileniu 1 646 dm
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8.6. GOSPODARKA ŚCIEKOWA.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego o pojemności 6 m

8.7. GOSPODARKA ODPADAMI.
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3

3

Na odpady stałe przewiduje się pojemnik – kontener na śmieci o pojemności 1 100 dm opróżniany po napełnieniu a usytuowany na zewnątrz budynku Remizy. Wewnątrz obiektu typowe kubły na śmieci i wg potrzeb.

9. WYTYCZNE TECHNICZNO - BUDOWLANE
9.1. WYTYCZNE BUDOWLANE.
9.1.1. Ściany.
We wszystkich pomieszczeniach ściany tynkowane gładkie i malowane farbą emulsyjną.
9.1.2. Posadzki.
W pomieszczeniach garażowych i kotłowni posadzka cementowa na gładko.
W sali szkoleniowo rekreacyjnej i pokoju biurowym posadzki drewniane i materiałów drewnopochodnych.
W pomieszczeniach pozostałych płytki posadzkowe „GRES” nie śliskie.
9.1.3. Sufity.
W poziomie parteru tynki na gładko, natomiast w poziomie poddasza płyty G-K i malowane farbą emulsyjną.

9.2. WYTYCZNE INSTALACJI WENTYLACJI.
W pomieszczeniu garażowym, przewiduje się wykonanie wentylacji nawiewno wywiewnej zapewniająca
4 – 6 kr. wymianę powietrza a ponadto stosować instalację odprowadzenia spalin samochodowych dla
2-ch pojazdów.
Pozostałe pomieszczenia wentylacja grawitacyjna.

9.3. WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE.
9.3.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:
Budynek remizy OSP przeznaczony jest do przechowywania strażackiego wozu bojowego, oraz sprzętu
Ratownictwa technicznego w tym przypadku łodzi – pontonów
9.3.2. POWIERZCHNIE
2
- Powierzchnia zabudowy - 148,35 m
2
- Powierzchnia użytkowa – 233,03 m
3
- Kubatura budynku
- 1 190,46 m
9.3.3. WYSOKOŚĆ OBIEKTU:
Wysokość budynku: do kalenicy 10,00 m
do okapu 5,53 m.
9.3.4. LICZBA KONDYGNACJI
Budynek wolnostojący niepodpiwniczony
Liczba kondygnacji II parter + poddasze użytkowe
9.3.5. WARUNKI USYTUOWANIA
Linia zabudowy: 6,00 m
Odległości od działek sąsiednich po 3,00 m w ścianach tych otwory okienne wypełnione pustakami szklanymi
o odporności ogniowej EI 60
Odległość od najbliższego sąsiedniego budynku 6,00 m
9.3.6. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
W budynku może przebywać jednocześnie do 40 osób.
w części socjalno biurowej do kat. ZL III
w części garażowej do PM
9.3.7. ZAGROŻENIE WYBUCHEM.
Nie występuje
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9.3.8. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
Wymagana i projektowana klasa odporności pożarowej D z elementów nie rozprzestrzeniającej ognia NRO
- strop w kl. REI 60
- ściana w kl. REI 60
- przepusty instalacyjne w ścianie i stropach EI 60
Połacie dachowe na obu szczytach obiektu z murkami ogniowymi.
9.3.9. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE
Część garażowa
Kotłownia c.o.
Zaplecze socjalne
9.3.10. WARUNKI EWAKUACJI
Ewakuacja z części zaplecza klatką schodową do wejścia głównego w części frontowej oraz do wyjścia
tylnego na taras.
Ewakuacja z części garażowej bramami z bezpośrednim wyjazdem na drogę publiczną
Ewakuacja z kotłowni c.o. – wyjście bezpośrednie zewnętrzne
9.3.11. URZĄDZENIA PPOŻ.
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
- instalację odgromową
- podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice proszkowe w ilości po 2 gaśnice na kondygnacji o zawartości proszku
2 kg
9.3.12. DROGI POŻAROWE.
Dojazd dla straży pożarowej od strony drogi publicznej – powiatowej.
9.3.13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU.
Hydrant ppoż. na terenie posesji przyłączony do wiejskiej sieci wodociągowej.
9.3.14. INNE DANE.
- impregnacja i zabezpieczenie elementów drewnianych więźby dachowej do stopnia niezapalności.
- wszystkie drzwi do pomieszczenia 03 o odporności ogniowej EI 30.

STRZELIN, 22 marzec 2013 r.
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