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III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY 
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1 DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
ADRES ZAMIERZENIA 

UL. KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA 14, 30-232 KRAKÓW 
DZ. NR : 4/2, OBR. 18, JEDN. EWID. KROWODRZA 
 

INWESTOR 
FUNDACJA „MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE” 
UL. KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA 14, 30-232 KRAKÓW 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem, 

• Aktualna mapa syt. – wys. do celów projektowych, 

• Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
objętego inwestycją, 

• Badania geologiczne, 

• Przepisy Ustawy Prawo Budowlane, oraz Warunki Techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie na działce oraz Polskie Normy. 

 
KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 
25.04.2012) budynek zalicza się do II kategorii geotechnicznej przy prostych 
warunkach gruntowych. 
 
Na potrzeby projektu opracowano geotechniczne warunki posadowienia. 
 
Opracowanie zostało wykonane przez: 
mgr inż. Annę Jakubczyk 
GeoVision Anna Jakubczyk  
ul. Wierzyńskiego 57/17, 
30 - 198 Kraków 

2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU 

 
Projektowany budynek inwentarski wraz z wybiegiem zewnętrznym został 
zaprojektowany dla hipopotamówkarłowatych w miejscu, które obecnie 
wykorzystywane jest jako pawilon dla hipopotamów karłowatych. 
Całość założenia zlokalizowana jest przy alejce tuż za budynkiem hodowlanym przy 
południowym ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu zoologicznego. 
 

PODZIAŁ FUNKCJONALNY BUDYNKU NA STREFY: 
Zaprojektowano budynek parterowy o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. 
 

Kondygnacja parteru: 

• Pomieszczenia przebywania zwierząt, 

• Wybiegi wewnętrzne z basenem wewnętrznym, 

• Pomieszczenie obsługi, 

• Pomieszczenie techniczne, 

• Strefa zwiedzających, 
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Z uwagi na specyfikę gatunku, zaprojektowano obiekt podzielony funkcjonalnie na 
dwie oddzielne strefy: dla samca i samicy z młodym. Tyczy się to zarówno pomieszczeń 
wewnątrz budynku, basenów jak również wybiegów wewnętrznych i zewnętrznych. 
 

STREFA ZWIEDZAJĄCYCH: 
Z uwagi na specyfikę gatunku, obiekt zaprojektowano z możliwością zwiedzania w 
sezonie letnim oraz zimowym. 
W okresie letnim, kiedy zwierzęta przebywają na zewnątrz zwiedzający mają możliwość 
obserwacji z poziomu ciągów pieszych zlokalizowanych wokół wybiegów 
zewnętrznych. 
W okresie zimowym umożliwiono wejście zwiedzających do wnętrza budynku. 
 

WEJŚCIA DO BUDYNKU: 
Budynek został zaprojektowano z możliwością dostępu zwiedzających do jego wnętrza. 
Zaprojektowano dwa wejścia/wyjścia celem ułatwienia przemieszczania się 
zwiedzających. 
Na kondygnacji parteru zaprojektowano również wejścia bezpośrednio z zewnątrz dla 
obsługi zwierząt i budynku. 
 

POMIESZCZENIA OBSŁUGI ZWIERZĄT I BUDYNKU: 
W budynku zaprojektowano pomieszczenia dla obsługi zwierząt nr 1 i 2 oraz 
pomieszczenie techniczne 0.3. 
 

POMIESZCZENIA DLA ZWIERZĄT: 
W budynku zaprojektowano jedno pomieszczenie dla samca 0.5 oraz dwa 
pomieszczenia dla samicy i młodego 0.6, 0.7. 
 

WYBIEGI DLA ZWIERZĄT: 
W budynku zaprojektowano wybieg wewnętrzny podzielony na dwie strefy dla samca i 
samicy z młodym z możliwością połączenia ich śluzą sterowaną elektrycznie i ręcznie. 
Na zewnątrz zaprojektowano wybieg zewnętrzny podzielony na dwie strefy dla samca i 
samicy z młodym z możliwością połączenia ich śluzą sterowaną elektrycznie i ręcznie. 
Ze strefy wybiegów wewnątrz budynku zwierzęta mają możliwość wyjścia 
bezpośrednio na wybiegi zewnętrzne poprzez śluzy sterowane manualnie oraz 
elektrycznie. 
 
BASENY: 
Zaprojektowano jeden basen wewnątrz budynku i jeden na wybiegu zewnętrznym. 
Każdy z nich jest o zróżnicowanej głębokości (maks. 1,4m) jest podzielony na dwie 
strefy: dla samca i samicy z młodym przedzielone kratą stalową. 
 

OGRODZENIA: 
Celem zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym wokół wybiegów zewnętrznych 
zaprojektowano ogrodzenia stalowe. 
Ponadto przewiduje się wykonanie 1,5m strefy bezpieczeństwa pomiędzy wybiegiem 
zewnętrznym a ogrodzeniem w postaci bali drewnianych, głazów kamiennych i 
„pastucha” elektrycznego. 
 

POMIESZCZENIA ZWIERZĄT: 

• Pomieszczenia zwierząt – oddzielne dla samca i samicy z młodym – na dwóch 
przeciwległych końcach budynku, połączone wybiegiem wewnętrznym, 

• Wybiegi wewnętrzne, 
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POMIESZCZENIA STREFY OBSŁUGI ZWIERZĄT: 

• Pomieszczenia obsługi zwierząt – oddzielne dla obsługi samca i samicy z młodym, 
 

POMIESZCZENIA OBSŁUGI TECHNICZNEJ BUDYNKU. 

• Wentylatorownia, 
 

 
W budynku nie przewiduje się pomieszczeń na pobyt ludzi w rozumieniu § 5. 
Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
W budynku nie zaprojektowano pomieszczenia aneksu socjalnego. 
Pracownicy korzystają z pomieszczeń socjalnych zlokalizowanych w budynku 
socjalnym na terenie Ogrodu Zoologicznego. 
 
Planowane przedsięwzięcie budowlane nie należy do obiektów mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. 
 
 

3 FORMA ARCHITEKTONICZNA 

 
Głównym założeniem projektowym było stworzenie obiektu atrakcyjnego pod 
względem wizualnym, wpisanym w istniejący teren a jednocześnie odpowiadający 
założeniom i wymaganiom hodowlanym zapewniającego zwierzętom odpowiednie 
warunki egzystencji. 
Forma budynku ma kształt nieregularny nakryty dachem płaskim otoczonego 
wybiegami zewnętrznymi. Obiekt wpisuje się w charakter nowej zabudowy ogrodu 
zoologicznego. 
Zasadniczym aspektem podczas projektowania była konieczność opracowania 
funkcjonalnej struktury obiektu umożliwiające poprawne jego funkcjonowanie zgodne 
z planowanym przeznaczeniem. 
Budynek został zaprojektowany z dachem płaskim. 
W dachu zaprojektowano przeszklenia pełniące funkcję doświetlenia pomieszczeń dla 
zwierząt światłem dziennym. 
Z uwagi na projektowaną funkcję budynku zaprojektowano budynek z możliwością 
obserwacji zwierząt przebywających w budynku w okresie zimowym. 
Obserwacja odbywa się z poziomu ciągu pieszego wyodrębnionego z pomieszczenia 
wybiegu wewnętrznego. 
 
Budynek został zaprojektowany przy ścisłej współpracy z Inwestorem. 
W procesie projektowym wzięto pod uwagę wszystkie wytyczne Inwestora oraz 
przepisy hodowlane. 
 
 

4 PROJEKTOWANE INSTALACJE W BUDYNKU 

 
INSTALACJE SANITARNE: 

• instalacje wodociągowe: wody zimnej i ciepłej i zraszania; 

• instalację kanalizacji sanitarnej; 

• instalację kanalizacji deszczowej; 

• instalację wentylacji mechanicznej wraz z grzaniem i chłodzeniem; 
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ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

W budynku zaprojektowano instalacje: oświetlenia podstawowego, oświetlenia 
awaryjnego oraz siły i gniazd wtykowych. 
 

INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH 
W budynku zaprojektowano instalacje: okablowania strukturalnego LAN oraz telewizji 
dozorowej CCTV. 
 

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU 

Powierzchnia użytkowa budynku 
Zgodnie z PN-ISO 9836:1997 
 
 

 
 
 

6 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Projektowana funkcja budynku zakłada wprowadzanie zwiedzających do jego środka. 
Budynek ze względu na ukształtowanie terenu posiada schody wewnętrzne. 
Zwiedzanie przez osoby niepełnosprawne odbywać się będzie przy użyciu jednego z 
wejść, które będzie również służyć jako wyjście. 
Wybiegi zewnętrzne będą dostępne z ciągów pieszych. 
Nie zaprojektowano żadnych przeszkód/progów przekraczających 2cm. 
Projektowany chodnik dla zwiedzających został zaprojektowany z połączeniem z 
istniejącym chodnikiem „na płasko”. 
 

7 ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE I PRZEZNACZENIE POMIESZCZEŃ 

 
Strefa zwiedzających. 
Funkcjonalnie budynek podzielono na  trzy strefy: 
- wybieg wewnętrzny dla hipopotamów  
- pomieszczenia techniczne i pomieszczenia dla zwierząt, znajdujące się na obu 
końcach budynku  
- strefa zwiedzających 
 
Budynek posiada dwa wejścia/wyjścia dla zwiedzających na końcach korytarza. 

KONDYGNACJA 0 - PARTER
NAZWA POMIESZCZENIA NR POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

POMIESZCZENIE ZWIEDZAJĄCYCH 0.1 53,50 m2

WYBIEG WEWNĘTRZNY 0.2 72,42 m2

POMIESZCZENIE TECHNICZNE 0.3 21,31 m2

POMIESZCZENIE OBSŁUGI ZWIERZĄT 1 0.4 3,44 m2

BOKS DLA ZWIERZĄT 1 0.5 10,48 m2

BOKS DLA ZWIERZĄT 2 0.6 11,84 m2

BOKS DLA ZWIERZĄT 3 0.7 10,46 m2

POMIESZCZENIE OBSŁUGI ZWIERZĄT 2 0.8 4,09 m2

WYBIEG ZEWNĘTRZNY 2 0.9 523,84 m2

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI PARTERU 183,45 m2

RAZEM POWIERZCHNIA WYBIEGÓW ZEWNĘTRZNYCH 527,93 m2
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W budynku zaprojektowano węzły sanitarne dla zwiedzających w tym jeden dla osób 
niepełnosprawnych pełniącego zarazem toalety dla kobiet bezpośrednio dostępne z 
korytarza ogólnodostępnego. 
W budynku, przy każdym z trzech wejść zaprojektowano systemowe maty podłogowe 
w wanienkach ze st. nierdzewnej na wypadek wystąpienia konieczności zastosowania 
mat dezynfekcyjnych. 
Posadzka w strefie dla zwiedzających przy wejściu od strony alejki głównej jest 
obniżona względem posadzki przy wybiegu wewnętrznych hipopotamach. Komunikacja 
odbywa się schodami otwartymi, zapewniono dostępność budynku dla osób 
niepełnosprawnych wejściem od strony ogrodzenia ogrodu. Zewnętrzna ściana jest w 
dużym stopniu przeszklona. 
 
Strefa zwierząt. 
Zlokalizowana równolegle do strefy zwiedzających, na końcach wybiegu wewnętrznego 
znajdują się pomieszczenia dla zwierząt oraz techniczne. Między zwiedzającymi a 
lądową częścią wybiegu znajduje się basen . Nad przestrzenią wybiegu wewnętrznego 
zaprojektowano świetlik dachowy płynnie przechodzący w przeszkloną ścianę. 
 
Aranżacja wnętrza. 
Wybieg wewnętrzny jest podzielony na strefę samca i samicy z młodym. 
Każda z nich posiada dostęp do basenu wewnętrznego podzielonego kratą ze stali 
nierdzewnej. Wybiegi są rozdzielone ścianą z przepustem dla zwierząt. 
Basen o zróżnicowanej głębokości i łagodnych zejściach. Dno basenu wraz z uskokami 
obłożone sztuczną skałą. Niecki basenów formowane ze sztucznej skały. Zróżnicowana 
głębokość. Projekt zakłada wstępne ukształtowanie dna na etapie wylewania płyty 
żelbetowej pod wykonanie docelowej aranżacji/ukształtowania dna ze sztucznej skały. 
Całość niecki malowana farbą polimocznikową 
Na wybiegach zaprojektowano nawierzchnię z naturalnego substratu oraz sztucznych 
skał. Ściany wybiegów są obłożone formacjami skalnymi ze sztucznej skały 3d. 
Wystrój wnętrza należy wykonać w technologii tzw. sztucznej skały imitując natywne 
środowisko gatunku. Skała powinna zostać wykonana w sposób maksymalnie imitujący 
naturalne formacje. 
Zaprojektowano fragmenty wygrodzone od zwierząt z zielenią w wolnostojących 
donicach. Strefa lądowa wybiegów posiada instalację zraszania montowaną do sufitu 
umożliwiającą utrzymanie właściwej wilgotności podłoża. 
 
Drzwi wejściowe na wybiegi wewnętrzny należy obłożyć sztuczną skałą 3d – 
przewidzieć odpowiednie wzmocnienie konstrukcji drzwi dla przeniesienia 
dodatkowych obciążeń. Drzwi wyposażone w bulaje, mechanizm ryglujący i zamek 
uniwersalny (jeden klucz do wszystkich drzwi w obiekcie). 
Zwierzęta mają możliwość wyjścia na zewnątrz poprzez dwa podnoszone przepusty. 
Z wybiegu wewnętrznego można przejść do pomieszczeń hodowlanych dla zwierząt. 
Samiec i samica z młodym mają oddzielne pomieszczenia w dwóch przeciwległych 
skrzydłach budynku. 
W pomieszczeniu samicy zaprojektowano płytki basen dla młodego osobnika z 
łagodnymi zejściami. 
 
Wybiegi zewnętrzne. 
Bezpośrednio do budynku przylegają wybiegi zewnętrzne. Wydzielone strefy dla samca 
i samicy z młodym. Wzdłuż granicy pomiędzy wybiegami dla samca i samicy 
zaprojektowano naturalne przeszkody w postaci kłód, formacji skalnych z 
wkomponowaną zielenią. Rozdzielenie wybiegów przebiega przez basen zewnętrzny 
podzielony kratą ze stali nierdzewnej. Pomiędzy obiema częściami wybiegu znajduje się 
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przepust sterowany elektrycznie wkomponowany w wolnostojącą ścianę żelbetową 
zamaskowaną sztuczną skałą. 
Na wybiegu zaprojektowano niezależny basen. Forma basenów jest geometryczna.  
Wystrój należy wykonać jako imitujący naturalne środowisko gatunku. Sztuczna skała 
powinna zostać wykonana na wszystkich elementach widocznych konstrukcyjnych 
basenu. Ostateczne rozwiązania ukształtowania skał realizowane na podstawie 
bieżących ustaleń wykonawcy, z inwestorem oraz projektantem podczas realizacji 
obiektu 
Wokół wybiegów, wzdłuż ciągów pieszych dla zwiedzających zaprojektowano 
ogrodzenie w postaci słupków stalowych z przęsłami w postaci szeregu pionowych 
płaskowników ujętych w ramę. 
Pomiędzy ogrodzeniem a wybiegiem należy przewidzieć tzw. fosę bezpieczeństwa o 
szerokości 1,5m. Od strony zwierząt wzdłuż ogrodzenia na całej jego długości ułożyć 
bez odstępów bale drewniane o średnicy min. 50cm. Na balach w dwóch liniach 
zamontować pastuch elektryczny w formie imitującej lianę. 
Takie samo rozwiązanie przewidzieć na granicy pomiędzy wybiegami samca i samicy. 
Wybiegi dla hipopotamów będą dostępne dla służb technicznych ogrodu zoologicznego 
poprzez bramkę w ogrodzeniu zewnętrznym montowane w ciągu ogrodzenia 
zewnętrznego wybiegu. Szczegóły wg rys. zestawienia balustrad oraz rys. PZT. 
Wewschodniej części wybiegu zaprojektowano przejście techniczne dla pracowników 
obsługi w formie bramki ze stali nierdzewnej – lokalizacja wg rys. PZT, detale wg rys. 
zestawień. 
 
Przepusty dla zwierząt. 
W budynku zaprojektowano przepusty sterowane elektrycznie oraz ręcznie. 
Wykonane ze stali nierdzewnej. 
W ścianach zewnętrznych ocieplane. 
Wszystkie przepusty sterowane elektrycznie z możliwością obsługi z pilota. 
Do wyznaczonych przepustów przewidzieć również sterowanie ręczne. System 
cięgnowy lub linkowy, zabezpieczony przed dostępem zwierząt. 
Szczegóły wg rys. zestawień. 

 
Pomieszczenia techniczne. 
W południowym skrzydle budynku zaprojektowano pomieszczenie techniczne 0.3 
dostępne bezpośrednio z zewnątrz budynku. Wewnątrz znajduje się wentylatornia. 
Wejście do pomieszczenia zostało zamaskowane tynkiem ze sztucznej skały. Różnica 
poziomów pomiędzy terenem zewnętrznym a wnętrzem pomieszczenia niwelowana 
jest systemowymi schodami z kraty pomostowej. Znajduje się tu również wyjście na 
dach poprzez wyłaz dachowy zlokalizowany ponad spocznikiem przy wejściu do 
pomieszczenia. 
 
Pomieszczenia dla pracowników. 

• W budynku nie zaprojektowano pomieszczeń na pobyt ludzi w rozumieniu § 5. 
Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Co za tym idzie nie zaprojektowano aneksu socjalnego ani szatni. 
Osoby obsługi technicznej oraz zwierząt będą przebywały w budynku okazjonalnie. 
 
Pomieszczenia strefy obsługi technicznej i zwierząt. 
Pom. Nr 0.4 

• Pomieszczenie łączące pomieszczenie techniczne 0.3 z pomieszczeniem samca 0.5 i 
umożliwiające wejście na wybieg wewnętrzny. Pomieszczenie służące utrzymaniu 
budynku w czystości. 

• Pom. Nr 0.5 – pomieszczenia samca. 
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Pomieszczenie wydzielone od korytarza ścianami pełnymi oraz drzwiami do wysokości 
150 cm. W pomieszczeniu zamontowano zraszacz podsufitowy. 
Pom. Nr 0.8 – pomieszczenie obsługi technicznej zwierząt wyposażone w mały stół 
roboczy wraz ze zlewem dwukomorowym, podgrzewaczem elektrycznym wody, 
sterowaniem ogrodzeniem elektrycznym. Wejście do pomieszczenia bezpośrednio z 
zewnątrz poprzez drzwi maskowane sztuczną skałą 
- dostęp na dach – klamry i wyłaz dachowy, od wys. 3m npp obręcze. 
Pom. Nr 0.6, 0.7 – pomieszczenie samicy i młodego. 
Pomieszczenie wydzielone od korytarza ścianami pełnymi oraz drzwiami do wysokości 
150 cm. Ściana między pomieszczeniami wyposażona w przełaz poziomy, zapewniający 
możliwość połączenia obydwu pomieszczeń w jedno. W pomieszczeniu zamontowano 
zraszacz podsufitowy 

8 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 

 
Projektowany budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej żelbetowej 
wylewanej na mokro na budowie z dociepleniem ścian zewnętrznych styropianem oraz 
wełną mineralną tynkowane masą typu Oxal – imitacja sztucznej skały. Posadowienie 
budynku na ławach fundamentowych jedynie w pomieszczenia 0.6, 0.7, 0.8 
zastosowano płytę denna. We wnękach w strefach wejścia ściany i sufity wykończone 
okładziną drewnianą. Wykończenie podłogi w tych przestrzeniach jak i w 
pomieszczeniu zwiedzających kostką granitową, pozostałe tereny utwardzone kostka 
typu behaton – w nawiązaniu do istniejących ciągów pieszo-jezdnych. 
Kolorystyka elewacji wg rysunków elewacji. 
 
Balustrady zewnętrzne i poręcze techniczne oraz drabiny wyłazowe – cynkowane 
ogniowo. 
Przy granitowych schodach wewnętrznych zaprojektowano pochwyty ze stali 
nierdzewnej. 
Wewnętrzna balustrada wydzielająca strefę zwiedzających od wybiegu wewnętrznego 
oddzielona jest balustradą całoszklaną. 
Obróbki blacharskie lakierowane proszkowo. Kolorystyka wg rys. elewacji. 
 

STROPODACH: 
Zaprojektowano stropodach płaski nabudynku o klasycznym układzie warstw, w części 
technicznej i przeznaczonej dla zwierząt w konstrukcji żelbetowej, nad wybiegiem 
wewnętrznym oraz strefą zwiedzających w konstrukcji z drewna klejonego. 

 
WYBIEGI WEWNĘTRZNE: 

W budynku zaprojektowano wybieg wewnętrzny podzielony nad dwie strefy: dla 
samca i samicy z małym. Przewidziano możliwość ich połączenia poprzez otwieraną 
śluzę sterowaną elektrycznie i ręcznie. 
Wybieg wydzielony zostanie od strefy zwiedzających balustradą szklaną. 
 

ELEWACJE 
Ściany zewnętrzne budynku docieplone styropianem/wełną min. wykończone tynkiem 
typu Oxal RML –sztuczna skała, fragmenty podcieni przy wejściach/wyjściach dla 
zwiedzających obudowane drewnianą fasadą wentylowaną. Kolorystyka wg oznaczeń 
na rysunkach elewacji. 
 
Ściany budynku od strony przestrzeni dla zwierząt zostały zaprojektowane w 
technologii ściany żelbetowej wylewanej na mokro w szalunkach systemowych, 
lokalnie z aplikacją tynkiem typu Oxal RML.   
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Przed ostatecznym wyborem materiału i kolorystyki należy wykonać próbki i 
przedstawić do akceptacji inwestora i projektanta. 
 

ŚLUSARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA 
W budynku zaprojektowano ślusarkę okienną w ścianach zewnętrznych pomieszczeń 
pawilonu inwentarskiego w technologii aluminiowej słupowo-ryglowej. 
Zestawy szklane dwukomorowe. 
 

ŚLUSARKA DRZWIOWA 
Systemowa stalowa, w ścianach zewnętrznych ocieplana. 
Drzwi zewnętrzne do pom. Obsługi zwierząt (0.8) wykończone tynkiem imitującym 
sztuczną skałę typu Oxal RML, do pomieszczenia wentylatorowi pokryte okładziną 
drewnianą. 
 

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
W budynku zaprojektowano ściany i stropy żelbetowew szalunkach systemowych. 
Nie przewiduje się tynkowania i/lub szpachlowania elementów żelbetowych wewnątrz 
budynku, które będą wylewane „na gotowo”. Należy dołożyć wszelkiej staranności na 
etapie betonowania, celem uzyskania zamierzonego efektu. 
Ściany należy impregnować celem zabezpieczenia przed plamieniem oraz aby nie 
pyliły. 
 

9 WARUNKI GEOLOGICZNE I GRUNTOWO – WODNE 

Dla projektowanej inwestycji opracowanogeotechniczne warunki posadowienia. 
 
WIERCENIA I POBÓR PRÓB 

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanego obiektu 
wykonano 3 otwory do głębokości 4,0 – 5,0 m p.p.t.  
W trakcie wiercenia dokonywano na bieżąco opisów makroskopowych przewiercanych 
utworów, prowadzono obserwacje występowania wód gruntowych oraz pobierano 
próbki gruntów o naturalnej wilgotności i uziarnieniu. Po zakończeniu prac 
wiertniczych otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z odtworzeniem 
pierwotnego profilu. 

 
PRACE GEODEZYJNE 

Lokalizację punktów wytyczono w terenie przy pomocy taśmy mierniczej, odmierzając 
się od charakterystycznych elementów widocznych w terenie (granice działek, drogi 
itp.). 
Zakres prac nie obejmował niwelacji otworów. Rzędne wysokościowe zostały 
odczytane z mapy sytuacyjno - wysokościowej dostarczonej przez Zleceniodawcę. 
Przyjmuje się, że dokładność odczytów rzędnych wynosi +/- 0,3 m. 
 
WARUNKI GRUNTOWE 
Charakterystykę warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono w oparciu o rezultaty 
prac terenowych, tj. wiercenia oraz badania makroskopowych próbek gruntów. 
Parametry geotechniczne warstw zostały ustalone metodami A oraz B w rozumieniu 
normy PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowe.) Uogólnioną wartość parametru wiodącego gruntów 
spoistych mineralnych - stopień plastyczności IL (n) ustalono metodą A - na podstawie 
analiz makroskopowych prób gruntów – metoda wałeczkowania. Pozostałe parametry 
geotechniczne ustalono metodą pośrednią B, tj. za pomocą związków korelacyjnych z 
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parametrami wiodącymi. Poniżej zamieszcza się krótką charakterystykę wydzielonych 
warstw geotechnicznych. 
Wyróżniono jeden pakiet geotechniczny, który obejmuje wyłącznie czwartorzędowe 
lessy oraz grunty lessopodobne. Reprezentowane są one przez pyły i gliny pylaste. 
 

WARUNKI WODNE 
Do głębokości rozpoznania nie stwierdzono ciągłego poziomu wodonośnego. W 
podłożu gruntowym, w trakcie wykonywania prac terenowych, występowały sączenia 
na kontakcie gleba - glina pylasta oraz w obrębie pyłów na głębokościach: 0,4 i 2,0 m 
p.p.t. 
 
OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 
W przypowierzchniowej warstwie podłoża, do głębokości 0,4 m p.p.t. stwierdzono 
występowanie gruntów antropogenicznych lub gleby. Grunty nasypowe zbudowane są 
z gruntów spoistych, które w stropie wykazują podwyższoną wilgotność oraz 
konsystencję plastyczną. Poniżej występują lessy oraz grunty lessopodobne, 
reprezentowane przez pyły i gliny pylaste, głównie w stanie twardoplastycznym. 
Wyjątek stanowi otwór nr 1, w którym nawiercono pyły w stanie plastycznym i 
miękkoplastycznym (w przedziale głębokości 1,6 – 4,5 m p.p.t). 
Grunty należące do warstwy Id oraz Ic cechują się dobrą nośnością i stanowią dobre 
podłoże do posadowienia. Pozostałe warstwy geotechniczne charakteryzują się 
niższymi parametrami wytrzymałościowymi oraz odkształceniowymi. Są to grunty o 
średniej nośności – dla niewielkich obciążeń mogą stanowić podłoże do 
bezpośredniego posadowienia. 
W analizowanym podłożu gruntowym nie stwierdzono występowania ciągłego 
poziomu wodonośnego. 
 

PODSUMOWANIE 

• Niniejsza dokumentacja określa warunki gruntowo – wodne panujące w podłożu 
projektowanej inwestycji, tj. budowy pawilonu, zlokalizowanego na działce nr 4/2 
w Krakowie, województwo małopolskie. 

• Według regionalizacji fizycznogeograficznej teren badań znajduje się w 
mezoregionie Pomost Krakowski, który stanowi część Bramy Krakowskiej. 

• Opracowanie sporządzono na podstawie wierceń otworów badawczych, 
obserwacji makroskopowych próbek gruntów oraz analizy materiałów 
archiwalnych. W celu rozpoznania podłoża wykonano 3 otwory badawcze do 
głębokości 4,0 – 5,0 m p.p.t. 

• W podłożu dominują grunty o dobrej nośności. Lokalnie występują grunty w 
stanie plastycznym i miękkoplastycznym, które charakteryzują się niższymi 
parametrami geotechnicznymi. 

• W poziomie posadowienia występują grunty pylaste, które są wrażliwe na zmiany 
wilgotności naturalnej i na oddziaływania dynamiczne. Pod wpływem działania 
wody szybko się uplastyczniają, co bezpośrednio wpływa na obniżenie 
parametrów wytrzymałościowych oraz odkształceniowych tych gruntów. 

• Należy chronić podłoże przed wodami gruntowymi oraz opadowymi, aby nie 
doszło do zmiany wilgotności naturalnej gruntu w dnie wykopu fundamentowego, 
zarówno w trakcie realizacji prac, jak i podczas eksploatacji obiektu. Zaleca się 
wykonanie wykopu bezpośrednio przed fundamentowaniem lub wykonanie 
wykopu z pozostawieniem 20 – 30 centymetrowej warstwy gruntu, która zostanie 
zdjęta dopiero przed rozpoczęciem fundamentowania. 

• W trakcie wierceń (kwiecień 2020 r.), do głębokości rozpoznania geologicznego, 
nie nawiercono ciągłego poziomu wodonośnego. 
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• Szczegółowy opis warunków geotechnicznych opisano w opracowaniu geologii 
stanowiącym część składową niniejszego opracowania. 

 
Opracowanie zostało wykonane przez: 
mgr inż. Annę Jakubczyk 
Dozór geologiczny i próbowanie otworów: 
mgr inż. Krzysztof Jakubczyk upr. geol. nr VII-1595, XI-0169, XII-0156 

 

10 UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
10.1 OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA 
Konstrukcję budynku przyjęto jako żelbetową monolityczną. W części podziemnej 
konstrukcja składa się ław fundamentowych oraz płyt dennych przewidzianych pod 
części basenowe. Posadowienie zaprojektowano na warstwie chudego betonu 
zabezpieczającego rodzimy grunt w stanie nienaruszonym. W części nadziemnej ściany 
nośne przewidziano jako żelbetowe, fragmenty ścian w części środkowej stanowi 
przeszklenie – podkonstrukcja alu. Przekrycie dachem płaskim: w segmentach 
skrajnych stropodach żelbetowy w postaci “dachu zielonego”, w części środkowej 
jednospadowy dach w konstrukcji z drewna klejonego.  

 
10.2 FUNDAMENTY 
Fundamenty w części budynku pod pomieszczeniami 0.6-0.8 projektuje się jako płytę 
żelbetową, w pozostałej części budynku zaprojektowano ławy fundamentowe o 
zmiennej głębokości posadowienia wg projekt konstrukcji. 
10.3 STROP/DACH 
Stropodach nad budynkiem w segmentach skrajnych zaprojektowano jako płytę 
żelbetową. Płyta wylewana na mokro, zbrojona krzyżowo. 
W rejonie osi 6÷7 płyta ze spadkiem jest kontynuacją połaci dachu drewnianego z 
części środkowej.  
Dach w części środkowej budynku projektuje się z drewna klejonego belkowy. 
Główną konstrukcję nośną stanowią dwa dźwigary z drewna klejonego oparte na 
ścianach żelbetowych. Na dźwigarach opierają się belki stropu drewnianego.  
 
10.4 ŚCIANY 
Ściany budynku zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro. 
Ściany niecek basenowych żelbetowe, wylewane na mokro z betonu W-8 z 
zapewnieniem należytego zakotwienia z uwagi na największe momenty rozciągające 
występujące na połączeniu płyta denna/ściana.  

 
Szczegóły wg projektu branżowego konstrukcji będącego częścią niniejszego 
opracowania. 

11 EMISJA HAŁASU I DRGAŃ 

 
Przepisy prawne  
Budynek został zaprojektowany zgodnie z: 

• DYREKTYWĄ 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 
2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku ze 
zmianą  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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(tekst ujedn. na podstawie Dz.U. z 2002r. nr 75, poz.690, z 2003r. nr 33, poz.270 i 
z 2004r. nr 109, poz.1156) – dz.IX – Ochrona przed hałasem i drganiami 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu (Dz.U. nr 8, poz.81) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 212, 
poz.1769) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, 
linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne 
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane 
sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów 
objętych tymi mapami (Dz.U. z 2007r. nr 1, poz.8) 

• PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach 

  
Rozwiązania projektowe 
Budynek i urządzenia z nim związane nie będą powodować emisji drgań i hałasu do 
środowiska w sposób ponadnormatywny. 
 

12 WYPOSAŻENIE BUDYNKU W INSTALACJE 

 
12.1 INSTALACJE SANITARNE 
 
Instalacje wewnętrznew budynku objęte opracowaniem: 

• instalacje wody zimnej i wody ciepłej; 

• instalację zraszania; 

• instalację kanalizacji sanitarnej; 

• instalację kanalizacji deszczowej; 

• instalację centralnego ogrzewania; 

• instalację ciepła technologicznego; 

• instalacja wentylacji mechanicznej wraz z grzaniem i chłodzeniem; 

• instalacje elektryczne; 

• instalacje słaboprądowe. 
 
INSTALACJE WODOCIĄGOWE: 

• Bytowa – część obsługi zwierząt wraz z przyłączami do węży, 

• Zraszacze na wybiegach wewnętrznych w pomieszczeniach dla zwierząt, 

• Szybkozłączki ogrodowe na wybiegach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w 
pomieszczeniach wewnętrznych dla zwierząt. 

 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 
Głównym źródłem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla umywalki w 
pomieszczeniu obsługi będzie ciśnieniowy podgrzewacz elektryczny. 
 
Możliwości przesyłowe istniejącej instalacji wodociągowej są wystarczające dla 
zapewnienia poboru wody dla obsługi projektowanej inwestycji i mieszczą się w 
ilościach wynikających z umowy zawartej z MPWiK. 
Szczegóły przedstawiono w projekcie branżowym stanowiącym załącznik do projektu. 
 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ZRASZANIE 
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Zadaniem Instalacji zraszania jest utrzymanie odpowiednich warunków wilgotności na 
poziomie 60% w strefie wybiegów wewnętrznych dla hipopotamów oraz w 
wewnętrznych pomieszczeniach pobytu zwierząt. W tym celu zaprojektowano system 
dysz wodnych.  
 
 
KANALIZACJA SANITARNA: 
Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku została podzielona na dwie nitki: 

• pierwsza obsługuje część bytową dla zwierząt wraz z wodą z basenową z 
przelewów, 

• druga obsługuje odpływy z zanieczyszczeniami stałymi z basenów. 
 
W basenach zaprojektowano przegłębienie w płytach dennych, w których zostaną 
umieszczone pompy do ścieków z wolnym przelotem. Podczas czyszczenia i 
konserwacji basenów, część wód basenowych odpływa za pomocą przelewów 
natomiast części stałe z pozostałością wody basenowej, znajdujące się poniżej 
przelewu, zostaną odpompowane do osadnika na zewnątrz budynku.  
 
Dla zanieczyszczeń stałych z basenów zaprojektowano osadnik o pojemności części 
osadczej 5000l z deflektorem na wlocie oraz z przelewem do opływu części 
zanieczyszczeń płynnych. W osadniku należy zamontować pływak, wskazujący poziom 
osadu, konieczny do jego opróżnienia. Opróżnienie osadnika nastąpi za pomocą układu 
bezpośredniego opróżniania z podpięciem do pompy zewnętrznej lub za pomocą 
wewnętrznej pompy zatapialnej do osadów. Osady zagospodarować, zgodnie z 
dotychczasowym sposobem.  
 
KANALIZACJA DESZCZOWA: 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku projektowane jest jako grawitacyjne 
poprzez układ wpustów, poziomych przewodów odpływowych i rur spustowych. 
Wpusty podgrzewane elektrycznie. 
Na dachach przewidziano przelewy awaryjne. 
 
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych przy budynku zostaną zebrane poprzez 
typowy wpust uliczny ze studzienką z osadnikiem.  
 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Budynek będzie ogrzewany za pomocą powietrza wentylacyjnego o temperaturze 36oC 
przygotowane przez centralę wentylacyjną wraz z wymiennikiem krzyżowym, komora 
mieszania oraz wymiennikiem rewersyjnym DX (chłodnico/nagrzewnica). 
Chłodnico/nagrzewnica w centrali zasilana będzie gazem R410A (freon) z pompy ciepła 
typu powietrze/powietrze. Ze względu na niewielką ilość powietrza w pom. 
technicznym oraz pom. obsługi zaprojektowano w tych pomieszczeniach awaryjne 
grzejniki elektryczne. 
Sterowanie temperaturą wybiegów wewnętrznych powietrza wentylacyjnego za 
pomocą automatyki centrali wentylacyjnej. 
W budynku przewidziano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 
odzyskiem ciepła.  
Źródło ciepła 
W budynku głównym źródłem ciepła dla instalacji ogrzewania powietrznego będzie 
pompa ciepła typu powietrze/powietrze. 
Pompa ciepła zasila nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej. Dodatkowym źródłem 
wspomagającym podgrzew powietrza wentylacyjnego będzie nagrzewnica elektryczna, 
która będzie włączała się tylko w sytuacjach awaryjnych oraz w momencie załączenia 
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trybu odszraniania przez projektowaną pompę ciepła. W zimie w celu poprawienia 
sprawności zaprojektowano układ odzysku ciepła za pomocą wymiennika krzyżowego i 
komory mieszania powietrza wewnętrznego z powietrzem świeżym w stosunku 
40%/60%. 
 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 
Przewiduje się w budynku jeden system nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła oraz 
dwa indywidualne odciągi z pomieszczeń o innym przeznaczeniu higieniczno-
sanitarnym.   
W budynku zaprojektowano następujące układy wentylacyjne: 

• N1 / W1 – centrala nawiewno-wywiewna dla budynku  

• W2 – system wentylacji wywiewnej cz. technicznej, 

• W3 – system wentylacji wywiewnej pom. obsługi, 

• System N1 / W1 
 
CZERPNIE I WYRZUTNIE 
Czerpnia dla centrali wentylacyjnej N1 zostanie wykonana jako dachowa. 
Wyrzutnia z centrali W1 zaprojektowana została jako wyrzutnia ścienna. 
Wyrzutnia ścienna powinna być wykonana w formie kratek żaluzjowych 
zabezpieczających przed deszczem oraz z zabudowaną wewnątrz drobną siatką przeciw 
owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. 
 

UWAGI 

• Całość robót, a w tym: prace montażowe, próby ciśnieniowe oraz odbiory, 
wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami i wymogami 
podanymi w "Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych " – cz.II, Zarządzeniu MBiPMB nr 60 – Dz. Budownictwa nr 1 z 1971 
r. oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami; 

• Armaturę montować zgodnie z DTR producenta; 

• W projekcie branży architektonicznej należy zapewnić dojścia do urządzeń; 

• W projekcie branży konstrukcyjnej należy przewidzieć wykonanie przebić dla 
przeprowadzenia instalacji sanitarnych oraz obciążenia konstrukcji urządzeniami ; 

• W projekcie branży elektrycznej należy przewidzieć doprowadzenie zasilania dla 
urządzeń; 

• Urządzenia montować zgodnie z DTR producenta. 
 
Szczegóły wg projektu branżowego będącego częścią niniejszego opracowania. 

 
 

12.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

PROJEKTOWANE INSTALACJE W BUDYNKU: 

• zasilanie obiektu, 

• rozdział energii, 

• tablice obiektowe, 

• instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

• instalacja siły i gniazd, 

• trasy kablowe, 

• instalacja połączeń wyrównawczych, 

• instalacja ochrony od porażeń, 
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• instalacja ochrony przepięciowej, 

• instalacja uziemienia, 

• instalacja odgromowa, 

• zasilanie urządzeń klimatyzacji, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, 

• instalacja okablowania strukturalnego LAN, 

• instalacja telewizji dozorowej CCTV, 
 

ZASILANIE BUDYNKU 
Obiekt zostanie zasilony z istniejącej tablicy elektrycznej zlokalizowanej w terenie. 
Zgodnie z zapewnieniem Inwestora tablica posiada wystarczający zapas mocy 
przyłączeniowej. Budynek zostanie zasilony za pomocą wewnętrznej linii zasilającej 
prowadzonej linią kablową do szafki SPWP zlokalizowanej na elewacji budynku. Z szafki 
SPWP wewnętrzną linia zasilająca zostanie przeprowadzona do tablicy budynkowej 
TBH na poziomie parteru. Zapotrzebowanie na moc elektryczną mieści się z zakresie 
istniejącej mocy przyłączeniowej. 
 

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 
Dla budynku został zaprojektowany Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP. 
Aparat wykonawczy PWP zostanie zabudowany w skrzynce SPWP na elewacji budynku 
w miejscu wejścia kabli zasilających do budynku. Przycisk wyzwalający zadziałanie PWP 
zostanie zlokalizowany przy wejściu na poziomie parteru oraz sam aparat wykonawczy 
będzie dostosowany do możliwości ręcznego wyłączenia zasilania poprzez dźwignię. 
Zadziałanie wyłącznika ppoż powoduje odłączenie zasilania dla wszystkich odbiorów 
nie biorących udziału w akcji pożarowej. 
 

ROZDZIAŁ ENERGII 
W projektowanym budynku z tablicy  głównej TBH, bezpośrednio za pomocą WLZ 
zasilane będą tablice obiektowe budynku, urządzenia chłodnicze i wentylacyjne, szafy 
zasilająco-sterownicze wentylacji i inne. 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 
Oświetlenie ogólne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm w zakresie oświetlenia wnętrz świtałem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1. 
W zakresie oświetlenia wewnętrznego należy stosować oprawy o odpowiednio 
dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy, szczelności oprawy oraz rozsyłu i 
ograniczenia olśnienia, umożliwiające uzyskanie wymaganego przepisami natężenia 
oświetlenia na płaszczyźnie roboczej, które powinno wynosić: 
W budynku zostaną zastosowane oprawy ze źródłami LED. Sterowanie oświetleniem z 
lokalnych łączników.  
W pomieszczeniach przebywania zwierząt przewiduje się automatyczny system 
naśladujący poziom oświetlenia zgodny z dobowym cyklem dnia i nocy. Przewiduje się 
możliwość ręcznego wywołania danej sceny świetlnej za pomocą przycisków 
zlokalizowanych przy wejściu do danego pomieszczenia.  
Temperatura barwowa światła powinna wynosić pomiędzy 3300 a 5300 K (światło 
białe).  
Projektuje się wszystkie oprawy ze źródłami LED. 
Należy stosować oprawy o budowie zamkniętej, ułatwiającej utrzymanie czystości. 
 

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
Oświetlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
przepisów wykonawczych w zakresie oświetlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. 
W zakresie oświetlenia awaryjnego budynku zostało zaprojektowane: 
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• oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych, 

• oświetlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych, 

• oświetlenie strefy otwartej – oświetlenie antypaniczne, 

• oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe (podświetlane znaki kierunkowe). 
 

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
W zakresie oświetlenia zewnętrznego projektuje się oświetlenie alejek spacerowych. 
Oświetlenie zostanie zamontowane na słupach oświetleniowych.  
 

INSTALACJA SIŁY I GNIAZD 
Instalacja siły i gniazd (zasilanie gniazd elektrycznych, urządzeń technicznych, itd.) 
realizowana będzie z rozdzielnic obiektowych. Rozdzielnice będą wyposażone w 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, zwarciowe, przeciążeniowe oraz wyłączniki 
różnicowoprądowe o prądzie wyłączającym 30mA.  
 

ZASILANIE URZĄDZEŃ INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH 
W zakresie zasilania urządzeń instalacji słaboprądowych (teletechnicznych) budynku, 
zaprojektowano zasilanie wszystkich elementów w/w instalacji wg wytycznych 
zawartych w przedmiotowym projekcie branżowym w tym: 

• zasilanie urządzeń systemu telewizji dozorowej, 

• zasilanie kamer stacjonarnych rozmieszczonych w budynku, 

• inne, zgodnie z wytycznymi projektu instalacji słaboprądowych. 
 

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 
W zakresie instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach biurowych, technicznych, 
itp. zaprojektowane zostały gniazda elektryczne: komputerowe, ogólnego 
przeznaczenia, porządkowe. 
 

TRASY KABLOWE 
Główne trasy koryt kablowych. 
Dla rozprowadzenia wszystkich kabli i przewodów wewnętrznych linii zasilających i 
obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych siłowych oraz oświetleniowych w 
budynku, zostaną wykonane odpowiednie trasy kablowe ze stali ocynkowanej.  
We wszystkich trasach kablowych zamontowanych na obiekcie, zostanie zachowane 
około 20% rezerwy wolnego miejsca dla ułożenia dodatkowych kabli oraz zapewnienia 
dobrych warunków chłodzenia.  
 
Przebicia i przepusty przez ściany i stropy. 
Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego zostaną wykonane jako 
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas 
uszczelniających. Będą stosowane uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej 
niż odporność pożarowa przegrody. Na kablach przechodzących przez ściany pożarowe 
zostaną założone oznaczniki metalowe po obydwu stronach ściany pożarowej. 
Wszystkie uszczelnienia pożarowe zostaną wykonane przez wyspecjalizowany personel 
posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów materiałów 
uszczelniających. 
 
Uszczelnienia pożarowe przepustów. 
Wszystkie instalacje elektryczne przechodzące przez przegrody ppoż. muszą być 
uszczelnione uszczelnieniem posiadającym odpowiednie atesty ppoż. Roboty te należy 
wykonać, gdy sama instalacja jest już ukończona. Uszczelnienia pożarowe muszą 
spełniać te same wymagania techniczne pożarowe, co ściany lub stropy, przez które 
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przechodzą elementy instalacji. Wszystkie drabinki i przepusty kablowe należy kończyć 
w odległości ok. 10cm od ścian. Uszczelnienia pożarowe należy wykonywać zgodnie z 
polskimi normami, stosowanymi przepisami i instrukcjami. 
 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 
Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne, 
bariery oraz izolacja kabli i przewodów. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim 
W instalacjach elektrycznych nN w budynku zostanie zastosowana ochrona poprzez 
system samoczynnego wyłączenia zasilania, z czasami wyłączenia nie dłuższymi niż 0,4s 
w instalacjach odbiorczych. Dopuszcza się stosowanie czasów nie dłuższych niż 5s dla 
instalacji rozdzielczych. 
W celu zmniejszenia możliwości występowania napięć dotykowych zostaną wykonane 
połączenia wyrównawcze. 
Dodatkowo zostaną zastosowane miejscowe połączenia wyrównawcze, ze szczególnym 
naciskiem na łazienki, baseny, itp. 
Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN IEC 60364. 
We wszystkich obwodach odbiorczych i oświetleniowych będą stosowane wyłączniki 
różnicowoprądowe. Dodatkowo w łazienkach jeśli to możliwe należy stosować ochronę 
przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności. 
Dla pojedynczych odbiorników istnieje możliwość stosowania systemów bardzo 
niskiego napięcia SELV i PELV wynoszącego 25V AC lub 60V DC. 
Po wykonaniu projektowanej instalacji elektrycznej w obiekcie należy wykonać 
pomiary skuteczności ochrony od porażeń. Protokoły pomiaru należy dołączyć do 
dokumentacji budowlanej powykonawczej. 
 

INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZYCH 
Uziom budynku 
W zakresie instalacji uziemienia budynku projektuje się uziemienie fundamentowe. 
 
Instalacja połączeń wyrównawczych 
W obiekcie projektuje się instalację wyrównania potencjałów (ekwipotencjalizację). W 
zakresie instalacji należy wykonać połączenia wyrównawcze bezpośrednie wszystkich 
instalacji wchodzących/wychodzących z budynku z główną szyną uziemiającą GSU 
zlokalizowaną w kotłowni na elementach izolacyjnych. Lokalne szyny uziemiające 
znajdujące się przede wszystkim w sanitariatach i pom. technicznych należy połączyć 
do głównej szyny uziemiającej GSU. 
Ze względu na rozległość oraz rodzaj i funkcję pomieszczeń zaprojektowano miejscowe 
połączenia wyrównawcze. 
 
Uziom teleinformatyczny 
Do uziemienia urządzeń teleinformatycznych zostanie wykorzystana ogólnodostępna 
instalacja połączeń wyrównawczych w obiekcie.  
 

INSTALACJA PRZEPIĘCIOWA I ODGROMOWA 
Na dachu będą układane klasyczne zwody poziome zapobiegające bezpośrednim 
udarom piorunowym. Wszystkie elementy przewodzące obce na dachu należy połączyć 
metalicznie ze zwodami poziomymi. W celu ochrony urządzeń na dachu budynku 
zastosowane będą iglice o odpowiedniej wysokości. 
 
Ochrona przed przepięciami 
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Zaprojektowano ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami 
atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi. Przyjęto strefową koncepcję 
ochrony przepięciowej. 
 

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ 
 
Wg projektu branżowego będącego częścią niniejszego opracowania. 
12.3 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 
 

KANALIZACJA TELETECHNICZNA 
W celu umożliwienia rozprowadzenia okablowania instalacji teletechnicznych w 
terenie projektuje się kanalizację zbudowaną z: 

• rur osłonowych, 

• studni kablowych, 

• przepust wodo i gazoszczelny do wprowadzenia kabli do budynku. 
 

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN 
W projektowanej budynku projektuje się instalację okablowania strukturalnego na 
potrzeb instalacji CCTV. System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i 
wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający 
zapas parametrów transmisyjnych dla działania systemu.  
 
Okablowanie poziome 
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji 
danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi 
użytkowników.  
Całe okablowanie należy wykonać zgodnie z najnowszą dyrektywą CPR oraz normą SEP 
N SEP-E-007:2017-09. 
 
 
Punkt dystrybucyjny 
Punkt dystrybucyjny należy wykonać w postaci szafy RACK 19”, w której zainstalowane 
zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urządzenia 
aktywne. 
 
Trasy kablowe 
Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych zgodnie z 
wytycznymi projektu branżowego. 
 

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV 
W budynku projektuje się system kolorowej cyfrowej telewizji dozorowej CCTV 
wyposażony w kamery stacjonarne IP wysokiej rozdzielczości IP oraz w urządzenia do 
wizualizacji, rejestracji i zarządzania. System telewizji dozorowej w budynku ma 
spełniać zadanie dostarczania informacji o sytuacji w wewnętrznych oraz zewnętrznych 
wybiegach dla ptaków, a także w inkubatorach. W szafie PPD.P zostaną zamontowane 
rejestratory wyposażone w dyski przeznaczone do pracy ciągłej pozwalające na zapis 
obrazu z wszystkich kamer przez okres 30 dni z prędkością 10 kl/s, w jakości 
dostosowanej do kamer.  
Kamery CCTV zostaną podłączone do budynkowej sieci LAN. Przełączniki sieciowe PoE, 
osprzęt pasywny w szafach rack oraz okablowanie pomiędzy kamerami i szafami w 
zakresie projektu okablowania strukturalnego. 
 
System CCTV  ma zapewniać monitoring następujących obszarów: 
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• wewnętrzne wybiegi dla hipopotamów, 

• zewnętrzne wybiegi dla hipopotamów, 

• pomieszczenia zwiedzających 
W celu wyświetlenia obrazu z kamer w szafie PPD.P zostanie zamontowany monitor 
LCD do pracy ciągłej podłączony bezpośrednio do rejestratora. Dodatkowo 
zaprojektowany system CCTV umożliwia obserwację w czasie rzeczywistym z 
wszystkich zainstalowanych kamer poprzez budynkową sieć LAN na dowolnym 
komputerze podłączonym do Internetu. 
 

13 PRZEGRODY BUDOWLANE 

 
Ujęte w projekcie branżowym zawartym w n/n opracowaniu dla przedmiotowej 
inwestycji. 
Obliczenia  dotyczące charakterystyki energetycznej znajdują się w opracowaniu 
branżowym. 
 

       

 ŚCIANY FUNDAMENTOWE     

symbol nazwa grubość 

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA  40 cm 

 FOLIA KUBEŁKOWA     

 STYROPIAN XPS 0,038 W/(m*K) - 120 cm poniżej terenu projektowanego 15 cm 

 IZOLACJA P. WILGOCIOWA PIONOWA   

 ŚCIANA MONOLITYCZNA ŻELBETOWA wylewana na gotowo, malowana 25 cm 

       

 ŚCIANY ZEWNĘTRNE      

symbol nazwa grubość 

SZ1 ŚCIANA ZEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA 44 cm 

 NATRYSK ZAPRAWĄ TYPU "SZTUCZNA SKAŁA" NA SIATCE 4 cm 

 STYROPIAN EPS 0,034 W/(m*K)  20 cm 

 IZOLACJA P. WILGOCIOWA PIONOWA do 30 cm ponad teren projektowany   

 ŚCIANA MONOLITYCZNA ŻELBETOWA wylewana na gotowo, malowana 20 cm 

       

SZ2 ŚCIANA ZEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA 46 cm 

 DESKOWANIE 2,5 cm 

 SZCZELINA WENTYLACYJNA 3,5 cm 

 STYROPIAN EPS 0,034 W/(m*K) 20 cm 

 IZOLACJA P. WILGOCIOWA PIONOWA do 30 cm ponad teren projektowany   

 ŚCIANA MONOLITYCZNA ŻELBETOWA wylewana na gotowo, malowana 20 cm 

       

SZ3 ŚCIANA ZEWNETRZNA  64 cm 

 NATRYSK ZAPRAWĄ TYPU "SZTUCZNA SKAŁA" NA SIATCE 4 cm 

 STYROPIAN EPS 0,034 W/(m*K) 10 cm 

 IZOLACJA P. WILGOCIOWA PIONOWA do 30 cm ponad teren projektowany   

 ŚCIANA MONOLITYCZNA ŻELBETOWA wylewana na gotowo, malowana 20 cm 

 IZOLACJA P. WILGOCIOWA PIONOWA do 30 cm ponad teren projektowany   

 STYROPIAN EPS 0,034 W/(m*K) 20 cm 
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* NATRYSK ZAPRAWĄ TYPU "SZTUCZNA SKAŁA" NA SIATCE 4 cm 

     

 UWAGI: WARSTWY OZNACZONE GWIAZDKĄ WYMIENNIE   

     

* PODKONSTRUKCJA DREWNIANA - SZCZELINA WENTYLATACYJNA 3,5 cm 

 DESKOWANIE 2,5 cm 

       

SZ4 ŚCIANA WOLNOSTOJĄCA 46 cm 

 NATRYSK ZAPRAWĄ TYPU "SZTUCZNA SKAŁA" NA SIATCE 4 cm 

 STYROPIAN FORMUJĄCY   

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA do 30 cm ponad teren projektowany   

 ŚCIANA MONOLITYCZNA ŻELBETOWA  20 cm 

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA do 30 cm ponad teren projektowany   

 STYROPIAN FORMUJĄCY   

 NATRYSK ZAPRAWĄ TYPU "SZTUCZNA SKAŁA" NA SIATCE 4 cm 

       

SA1 ŚCIANA ATTYKOWA 46 cm 

 NATRYSK ZAPRAWĄ TYPU "SZTUCZNA SKAŁA" NA SIATCE 4 cm 

 STYROPIAN EPS 0,034 W/(m*K) 20 cm 

 ŚCIANA MONOLITYCZNA ŻELBETOWA wylewana na gotowo, malowana 15 cm 

 STYROPIAN EPS 0,034 W/(m*K) 10 cm 

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA     

 

  
 
 
 
 
      

 ŚCIANY WEWNETRZNE      

symbol nazwa grubość 

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA 20 cm 

 ŚCIANA MONOLITYCZNA ŻELBETOWA wylewana na gotowo, malowana 20 cm 

       

 UWAGI: WARSTWY OZNACZONE GWIAZDKĄ DODATKOWO     

       

* 
PODKONSTRUKCJA DREWNIANA – 
SZCZELINA WENTYLACYJNA ** STYROPIAN FORMUJĄCY 3,5/- cm 

* DESKOWANIE 
** NATRYSK ZAPRAWĄ TYPU "SZTUCZNA 
SKAŁA" NA SIATCE 2,5/4 cm 

       

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA  37 cm 

 TYNK CEMENTOWO WAPIENNY  1,5 cm 

 CEGŁA SILIKATOWA  12 cm 

 TYNK CEMENTOWO WAPIENNY  1,5 cm 

       

SW3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA  11 cm 

 NATRYSK ZAPRAWĄ TYPU "SZTUCZNA SKAŁA" NA SIATCE 4 cm 

 STYROPIAN FORMUJĄCY   
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 ŚCIANA ŻELBETOWA  20 cm 

 STYROPIAN FORMUJĄCY   

 NATRYSK ZAPRAWĄ TYPU "SZTUCZNA SKAŁA" NA SIATCE 4 cm 

       

 UWAGI:     

       

       

 PRZEGRODY POZIOME     

symbol nazwa grubość 

P1A POSADZKA NA GRUNCIE POM. DLA ZWIEDZAJACYCH 79 cm 

 KOSTKA GRANITOWA 6 cm 

 PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3 cm 

 WYLEWKA BETONOWA  8 cm 

 FOLIA BUDOWLANA     

 IZOLACJA TERMICZNA np. STYRODUR 300 ƛmaks. 0,032 W/(m*K) 10 cm 

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA   cm 

 PŁYTA BETONOWA  10 cm 

 PIASEK ZAGESZCZONY Id=0,98 15 cm 

 TŁUCZEŃ ZAGESZCZONY Id=0,98 30 cm 

       

P1B POSADZKA NA GRUNCIE POM. DLA ZWIEDZAJACYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY 95 cm 

 KOSTKA GRANITOWA 6 cm 

 PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3 cm 

 WYLEWKA BETONOWA  8 cm 

 FOLIA BUDOWLANA     

 IZOLACJA TERMICZNA np. STYRODUR 300 ƛmaks. 0,032 W/(m*K) 10 cm 

 BLACHA TRAPEZOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI T60P S320 t=1,5mm 6   

 PUSTKA KANAŁU POD PROWADZENIE INSTALACJI WG KONSTRUKCJI     

 PŁYTA BETONOWA  10 cm 

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - cm 

 CHUDY BETON 10 cm 

 PIASEK ZAGESZCZONY Id=0,98 15 cm 

 TŁUCZEŃ ZAGESZCZONY Id=0,98 30 cm 

       

P1C POSADZKA NA GRUNCIE WYBIEG WEWNĘTRZNY 90 cm 

 SUBSTRAT  25 cm 

 IMPREGNOWANA PŁYTA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ  8 cm 

 FOLIA BUDOWLANA     

 IZOLACJA TERMICZNA np. STYRODUR 300 ƛmaks. 0,032 W/(m*K) 10 cm 

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA     

 CHUDY BETON   10 

 PIASEK ZAGESZCZONY Id=0,98 formować w  spadki w kierunku wpustów  15 cm 

 TŁUCZEŃ ZAGESZCZONY Id=0,98 30 cm 

       

P3A PŁYTA DENNA 220 cm 

 POLIMEROBETON 2 cm 
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 PŁYTA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ  8 cm 

 FOLIA BUDOWLANA     

 IZOLACJA TERMICZNA np. STYRODUR 300 ƛmaks. 0,032 W/(m*K) 10 cm 

 PIASEK ZAGESZCZONY Is=0,98 - GRUBOŚĆ WG RYSUNKÓW 115 cm 

 PŁYTA ŻELBETOWA  30 cm 

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -   

 CHUDY BETON 10 cm 

 PIASEK ZAGESZCZONY Is=0,98 15 cm 

 TŁUCZEŃ ZAGESZCZONY Is=0,98 30 cm 

 UWAGI:     

* W POMIESZCZENIACH PRZEBYWANIA ZWIERZĄT POSYPKA Z ŁAMANEGO 
KRUSZYWA BAZALTOWEGO FR. 3mm FRAKCJI I WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ 10cm, 
PROMIEŃ 6cm. POSADZKA W SPADKU 0,5% DO KRATEK ODPŁYWOWYCH. 

    

       

P3B POSADZKA NA GRUNCIE  75 cm 

 POLIMEROBETON 2 cm 

 PŁYTA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ  8 cm 

 FOLIA BUDOWLANA     

 IZOLACJA TERMICZNA np. STYRODUR 300 ƛmaks. 0,032 W/(m*K) 10 cm 

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA -   

 CHUDY BETON 10 cm 

 PIASEK ZAGESZCZONY Is=0,98 15 cm 

 TŁUCZEŃ ZAGESZCZONY Is=0,98 30 cm 

 UWAGI:     

* W POMIESZCZENIACH PRZEBYWANIA ZWIERZĄT POSYPKA Z ŁAMANEGO 
KRUSZYWA BAZALTOWEGO FR. 3mm FRAKCJI I WYWINIĘCIE NA ŚCIANĘ 10cm, 
PROMIEŃ 6cm. POSADZKA W SPADKU 0,5% DO KRATEK ODPŁYWOWYCH. 

    

      

P3C POSADZKA NA GRUNCIE  KANAŁ TECHNICZNY 91 cm 

 POLIMEROBETON 2 cm 

 PŁYTA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ  8 cm 

 FOLIA BUDOWLANA     

 IZOLACJA TERMICZNA np. STYRODUR 300 ƛmaks. 0,032 W/(m*K) 10 cm 

 BLACHA TRAPEZOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI T60P S320 t=1,5mm 6   

 PUSTKA KANAŁU POD PROWADZENIE INSTALACJI WG KONSTRUKCJI     

 PŁYTA BETONOWA  10 cm 

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA     

 CHUDY BETON 10 cm 

 PIASEK ZAGESZCZONY Is=0,98 15 cm 

 TŁUCZEŃ ZAGESZCZONY Is=0,98 30 cm 

 UWAGI:     

* W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM KANAŁ TECHNICZNY NAKRYTY JEST KRATĄ 
POMISTOWĄ     

 

  
 
      

P4 STROPODACH NAD WYBIEGIEM WEWNĘTRZNYM 52,5 cm 
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 FOLIA DACHOWA FPO NA OSNOWIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO   cm 

 IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EPS ƛmaks. 0,036 W/(m*K) 20 cm 

 
PAROIZOLACJA BITUMICZNA - PAPA PAROIZOLACYJNA GR. 3,5mm Z WKŁADKĄ 
ALUMINIUM   

 2X PŁYTA OSB 12.5 mm 2,5 cm 

 KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO  30 cm 

       

P5 STROPODACH NAD WEJŚCIEM 51 cm 

 FOLIA DACHOWA FPO NA OSNOWIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO   cm 

 IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EPS ƛmaks. 0,036 W/(m*K) 20 cm 

 
PAROIZOLACJA BITUMICZNA - PAPA PAROIZOLACYJNA GR. 3,5mm Z WKŁADKĄ 
ALUMINIUM   

 ROZTWÓR GRUNTUJĄCY     

 PŁYTA ŻELBETOWA  WYLEWANA NA GOTOWO 15 cm 

       

 ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DODATKOWO     

      

* IZOLACJA TERMICZNA  10 cm 

* SZCZELINA WENTYLACYJNA NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 3,5 cm 

* DESKOWANIE 2,5 cm 

       

P6 STROPODACH NAD POMIESZCZENIAMI DLA ZWIERZĄT 112 cm 

* ZIELEŃ INTENSTWNA   cm 

* HUMMUS 30 cm 

* GEOWŁÓKNINA  TYPR 165g   cm 

* WARSTWA DRENAŻOWA żwir płukany 8- 16mm 20 cm 

* DONICA BETONOWA   cm 

 ŻWIR PŁUKANY - WARSTWA DOCISKOWA 10 cm 

 WŁÓKNINA OCHRONNA 300b/m2 - cm 

 FOLIA DACHOWA FPO NA OSNOWIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO - cm 

 IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EPS ƛmaks. 0,036 W/(m*K) W KLINACH - cm 

 IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EPS ƛmaks. 0,036 W/(m*K) 20   

 

PAROIZOLACJA BITUMICZNA - PAPA PAROIZOLACYJNA GR. 3,5mm Z WKŁADKĄ 
ALUMINIUM   cm 

 ROZTWÓR GRUNTUJĄCY - cm 

 PŁYTA ŻELBETOWA 16 cm 

       

 ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DODATKOWO     

      

 IZOLACJA TERMICZNA  10 cm 

 SCZELINA WENTYLACYJNA 3,5 cm 

 DESKOWANIE 2,5 cm 
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14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
14.1 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 
Przedmiotem projektu jest podpiwniczony jednokondygnacyjny, wolnostojący budynek 
wybiegu dla hipopotamów z częścią ogólnodostępną dla zwiedzających.  
W poziomie parteru zaprojektowano wybieg wewnętrzny z basenem 02, techniczne 
0.3, boks dla zwierząt 0.5, 0.6 i 0.7, pomieszczenie obsługi 0.4 oraz 0.8, oraz 
pomieszczenie dla zwiedzających 0.1. Do projektowanego budynku przylega teren 
wybiegu zewnętrznego zwierząt. 
Podstawowe dane charakteryzujące projekt: 
powierzchnia zabudowy                235,0 m2, 
powierzchnia całkowita     235,0 m2, 
powierzchnia użytkowa     183,0 m2, 
powierzchnia wewnętrzna     195,0 m2, 
kubatura        710,0 m3, 
wysokość        7,15 m, 
liczba kondygnacji       

• nadziemnych      1  

• podziemnych      brak 
grupa wysokości       niskie (N), 
klasyfikacja       IN, 
wymagana klasa odporności pożarowej    D. 
W zasadniczej część projektowany budynek stanowi budynek inwentarski IN z częścią 
dla zwiedzających 0.1. 
 
14.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM PARAMETRY 

POŻAROWE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO. 
W projektowanym budynku nie przewiduje się użytkowania większych ilości 
materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.  
W budynku nie przewiduje się możliwości przechowywania jakichkolwiek materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, nie będzie instalacji gazowej, nie będzie ponadto 
stosowany ani przechowywany gaz płynny propan – butan. 
 
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ 
KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY 
OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. 
Maksymalną ilość osób mogących przebywać w obrębie powierzchni dostępnych dla 
zwiedzających określono zgodnie ze NFPA 101 Life SafetyCode, przyjmując wskaźnik 
1,4 m2 na osobę, traktując wspomniany standard jako zasady wiedzy technicznej. W 
obrębie poszczególnych powierzchni zakłada się możliwość jednoczesnego 
przebywania niżej wymienionej maksymalnej liczby osób: 

• powierzchnia dla zwiedzających 0.1   40 osób. 
W obrębie pomieszczeń zaplecza socjalnego oraz w pomieszczeniach dla zwierząt 
przebywać może łącznie kolejnych 5 osób obsługi. 
W zasadniczej część projektowany budynek stanowi budynek inwentarski IN z częścią 
dla zwiedzających 0.1. 
 
14.3 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
W pomieszczeniach o charakterze technicznym znajdować się będą niewielkie ilości 
stałych materiałów palnych, związanych z ich przeznaczeniem. Gęstość obciążenia 
ogniowego w obrębie pomieszczenia technicznego 0.3 nie będzie przekraczać wartości 
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500 MJ/m2. Gęstość obciążenia ogniowego w obrębie pomieszczeń inwentarskich i w 
pomieszczeniach obsługi również nie będzie przekraczać wartości 500 MJ/m2. 
 
14.4 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI 

ZEWNĘTRZNYCH. 
W budynku nie przewiduje się możliwości przechowywania jakichkolwiek materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, nie będzie instalacji gazowej, nie będzie ponadto 
stosowany ani przechowywany gaz płynny propan – butan. 
W projektowanym budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone 
wybuchem. 
 
14.5 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 

I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. 
Budynek z uwagi na sąsiedztwo gruntów leśnych na sąsiedniej działce nr  17 oraz 6/6 
zaprojektowano w części nadziemnej w klasie D odporności pożarowej, w  całości z 
materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Odległość od konturu lasu wynosi ponad 
7m. 
 
Odporność ogniowa poszczególnych elementów części nadziemnej budynku wynosić 
będzie odpowiednio: 

• główna konstrukcja nośna   R 30, 

• stropodach    REI 30, 

• konstrukcja dachu      NRO, 

• przekrycie dachu       NRO, 

• ściany wewnętrzne    NRO . 
 

Pokrycie dachu budynku wykonane będzie jako nierozprzestrzeniające ognia 
spełniające klasę BROOF zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 (według badania 
numer 1).  W izolacji dachu zastosowana zostanie wełna mineralna, PIR lub STYROPIAN 
– wszystkie o klasie NRO. 
Konstrukcja dachu w części nad wybiegiem wewnętrznym: belki z drewna klejonego, 
płatwie drewniane, sklejka – zabezpieczone do NRO. 
Elementy konstrukcyjne (słupy, podciągi żelbetowe) z uwagi na wymagania odporności 
ogniowej  wykonane będą zgodnie z wytycznymi  podanymi  w Instrukcji ITB nr 
409/2005 r. Projektowanie elementów żelbetowych i murowanych z uwagi na 
odporność ogniową lub Polskiej Normie PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: 
Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi 
na warunki pożarowe i PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji 
murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 
Ewentualne stalowe elementy konstrukcyjne wbudowane w elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych posiadać będą odporność ogniową jak ściany oddzieleń tak, aby 
zachowały swą statykę w trakcie pożaru.  
 
14.6 PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE ORAZ STREFY DYMOWE 
Pomieszczenie techniczne 0.3 wydzielone będzie od pozostałej części budynku 
elementami oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 60 i zamknięte będzie 
drzwiami w klasie EI 30 z samozamykaczem. Pozostałe pomieszczenia na parterze 
stanowią łącznie kolejną strefę pożarową o powierzchni 163,32m2.  
Przepusty o średnicy powyżej 4 cm w ścianach pomieszczenia technicznego 0.3 
zabezpieczone zostaną do klasy odporności ogniowej EI 60.  
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14.7 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM 
ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH. 

Działka nr 4/2 obr. 18 jedn. ewid. Kraków Krowodrza na której projektowana jest 
inwestycja, znajduje się na terenie Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny przy ul. 
Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14 w Krakowie. 
Najbliższe sąsiadujące budynki oddalone są powyżej 20,0 m. Odległość od granic działki 
jest większa niż 8,0 m. Budynek z uwagi na sąsiedztwo gruntów leśnych na sąsiedniej 
działce nr  17 oraz 6/6 zaprojektowano w części nadziemnej w klasie D odporności 
pożarowej, w  całości z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Odległość od 
konturu lasu wynosi ponad 7m. 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030), budynek niski 
zaliczony do kategorii IN nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej.  
Usytuowanie budynku w stosunku do granic działki oraz sąsiadującej zabudowy jest 
zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  
 
14.8 WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI. 
Długość przejścia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza w części nadziemnej 40,0 
m. W budynku zapewniono możliwość ewakuacji przez nie więcej niż trzy 
pomieszczenia z zachowaniem dopuszczalnej długości przejścia ewakuacyjnego na 
poziomie do wspomnianych 40,0 m.  
Pomieszczenie zwiedzających 0.1 wyposażone będzie w oświetlenie awaryjne 
ewakuacyjne oraz oznakowanie kierunków ewakuacji zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami.  
 
14.9 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 

UŻYTKOWYCH. 
Instalacja elektryczna. 
Instalacja elektryczna wyposażona została w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.   
Wyłącznik przeciwpożarowy prądu zlokalizowany został w pobliżu wejścia do budynku. 
Przewód sterujący działaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu wykonany jest w 
klasie E 90 (PH 90) odporności ogniowej wraz z jego elementami mocującymi. 
Lokalizacja wyłącznika zostanie zgodnie z PN i trwale oznakowana. Po użyciu 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku nie będzie jakichkolwiek przewodów 
instalacji elektrycznej pod napięciem niebezpiecznym dla zdrowia lub życia ludzi. 
Zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne 
w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień 
kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia zastosowane w budynku powinny 
spełniać wymagania reakcji na ogień w zakresie ich izolacji nie mniej niż Dca-s2,d1,a3. 

 
Instalacja odgromowa. 
Zapewniono ochronę budynku instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym 
zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa, Część 1: 
Zasady ogólne. Instalację wykonano za pomocą zwodów poziomych niskich, 
nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementów przewodzących w tym 
zbrojenia fundamentów, metalowych konstrukcji. Dla ewentualnych elementów 
wyniesionych ponad poziom dachu budynku przewidziano ochronę poprzez zwody 
pionowe. 
  
Instalacja wentylacji, ogrzewanie. 
Kanały wentylacyjne wykonano wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako otuliny 
termoizolacyjne rur wodociągowych, instalacji grzewczej, wentylacji zastosowano 
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wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO). W 
miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych zastosowano klapy odcinające o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej EIS danego elementu oddzielenia lub alternatywnie obudowane 
w tej samej klasie odporności na całej swojej długości przebiegu przez inną strefę 
pożarową.  
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a 
także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje 
wydłużeń przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych 
instalacji.  
 
Instalacja gazowa. 
W budynku nie będzie użytkowany ani przechowywany gaz płynny propan butan, 
ponadto budynek nie będzie wyposażony w instalację gazową.  
 
14.10 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ 

SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU. 
 

Oświetlenie awaryjne. 
W budynku wykonane jest oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  
Ogólnym celem stosowania oświetlania ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego 
wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania oświetlenia podstawowego. Celem 
stosowania oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z 
miejsca przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwianych 
identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu 
pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa.  
Celem stosowania oświetlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobieństwa 
paniki i umożliwienia bezpiecznego ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych przez 
zapewnienie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga 
ewakuacyjna powinna być rozpoznana. Za strefę otwartą traktuję się pomieszczenie o 
powierzchni większej niż 60 m2 lub powierzchni mniejszej, jeżeli istnieje dodatkowe 
zagrożenie z powodu wykorzystywania przez dużą liczbę osób. 

 
W poszczególnych obszarach zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia 
oświetlenia: 

• na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2,0 m, średnie natężenie oświetlenia na 
podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosić nie mniej niż 
1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości 
drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości, 
szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg ewakuacyjnych o 
szerokości 2 m lub mogą mieć oświetlenie jak w strefach otwartych, stosunek 
maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia nie 
powinien być większy nić 40:1, 

• miejsca gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe, urządzenia pierwszej 
pomocy powinno być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na urządzeniach 
przeciwpożarowych wynosiło co najmniej 5 lx, 

• w strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na 
poziomie podłogi z wyjątkiem wyodrębnianego przez wyłączenie z tej strefy 
obwodowego pasa o szerokości 0,5 m, stosunek maksymalnego natężenia 
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oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia nie powinien być większy nić 
40:1. 

 
Oprawy zainstalowano co najmniej w zakresie pomieszczenia zwiedzających 0.1, 
pomieszczeń obsługi 0.4 i 0.8. Instalacja oświetlenia awaryjnego zaprojektowana 
została w oparciu o system opraw indywidualnych wyposażonych w moduły auto testu.  
 
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach określonych w 
normie tj:  

• w pobliżu każdych drzwi wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 

• w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 

• w pobliżu każdej zmiany poziomu, 

• przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 

• przy każdej zmianie kierunku, 

• przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 

• na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

• w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, 

• w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego. 
 

Oświetlenie realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – 
wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe 
podświetlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji „na jasno”, jako 
świecące podczas użytkowania obiektu. Czas działania oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego nie będzie krótszy niż jedna godzina.  
Znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny być tak 
oświetlone, aby w ciągu 5s osiągnęły luminancję o wartości 50% wymaganej 
luminancji, a w ciągu 60s osiągnęły luminancję o wartości wymaganej. W zależności od 
sposobu oświetlenia znaków bezpieczeństwa maksymalną odległość widzenia należy 
wyznaczyć w następujący sposób: 
 
d=s∙p 
gdzie: 
d- odległość widzenia 
p- wysokość znaku 
s- stała: (100 dla znaków oświetlanych zewnętrznie lub 200 dla znaków oświetlanych 
wewnętrznie) 
 
Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadać będą świadectwo 
dopuszczenia CNBOP. 
 
14.11 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE. 
Budynek w pomieszczeniu technicznym 0.3 wyposażony będzie w gaśnicę proszkową 6 
kg typu ABC, oraz gaśnicę śniegową GS 5X, z zachowaniem 30 m długości dojścia do 
sprzętu. W pomieszczeniu dla zwiedzających umieszczona będzie gaśnica o masie co 
najmniej 4 kg środka gaśniczego typu ABC. 
Lokalizacja gaśnic oznakowana będzie zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 7010:2012 
Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane 
znaki bezpieczeństwa).  
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14.12 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO 
PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH. 

 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. 
Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla budynku wynosi 10 dm3/s. Na 
sieci wodociągowej w odległości od 5,0 do 75,0 m od budynku zlokalizowany jest co 
najmniej jeden nadziemny hydrant Dn 80. Hydrant ten zapewnia uzyskanie 
wymaganych 10 dm3/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa. Lokalizacja hydrantu 
oznakowana będzie zgodnie z PN. 
 
Drogi pożarowe. 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030), budynek niski 
zaliczony do kategorii IN nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej.  

 
14.13 UWAGI KOŃCOWE. 
W projekcie zastosowano wyłącznie urządzenia posiadające aktualne aprobaty 
techniczne w systemie europejskim (CE) lub krajowym (B) i certyfikaty zgodności, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 2016, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). 
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