Budowa budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem na 57 miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu, z
wewnętrzną instalacją elektryczną, gazu, wod-kan, c.o., wentylacji, deszczówki, oraz koniecznymi rozbiórkami na działkach 6827/133, 6828/133, 1038/131
Katowice ul. Uniczowska

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku
usługowo – handlowego B750

NAZWA
INWESTYCJI:

Budowa budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego z niezbędną infrastrukturą
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handlowego B750.
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rozwiązania elewacji budynku oraz głównej strefy wejściowej do budynku. Pozostałe elementy projektu
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1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Katowicach Podlesiu przy ul. Uniczowska na działkach :
6827/133,6828/133,1038/131 oznaczonych na rys Projekcie Zagospodarowania Terenu literowo A-O
2
Na działkach 6827/133,6828/133 o sumarycznej pow. 7.186 m uzyskano pozytywną decyzję o warunkach
zabudowy Decyzja Nr 213/2017 z dnia 31.lipca.2017 wydaną przez Prezydenta miasta Katowice.
2

Decyzja WZ Nr 213/2017 obejmuje fragment działek 6827/133,6828/133 o powierzchni 3.700m teren ten został
oznaczonych na rys Projekcie Zagospodarowania Terenu literowo DEKLMN.
Przedmiotowa inwestycja zakłada budowę budynku handlowo – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, parkingiem na 57 miejsc postojowych w tym 2mp dla osób niepełnosprawnych zagospodarowanie
ternu oraz wyburzeniem istniejących obiektów.
Teren objęty wnioskiem jest obecnie terenem utwardzonym pozbawionym zieleni niskiej, znajdują się na nim
dwa niepodpiwniczone i niezwiązane trale z gruntem budynki gospodarcze. Jest to kontener morski
zaadoptowany na cele socjalne oraz przenośna stalowa skręcana modułowa hala stalowa. Obydwa obiekty są
w kolizji z projektowaną inwestycją projekt zakłada rozebranie ich.
Teren inwestycji jest terenem uzbrojonym w istniejące przyłącza wody gazu oraz energii elektrycznej które
znajdują bezpośredni na nim. Uzyskano stosowne zapewnienia o przyłączenie nowoprojektowanego obiektu:
- Polska Spółka Gazownictwa. Warunki przyłączenia do sieci gazowej. W111/0000035245/00001/2020/00000
- Tauron Dystrybucja. Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej. Nr warunków: K/RGO/17656/2019
- Katowickie Wodociągi S.A.- warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
WWT/302/2020/SDS/KZ
- Katowickie Wodociągi S.A. – warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej
inwestycji. WWT/1728/2019/SDS/PM
Na terenie inwestycji stwierdzono kolizję inst. gazociąg oraz sieci elektromagnetycznej. Wystąpiono do
właścicieli kolizyjnych inst. o warunki oraz możliwość przeniesienia , usunięcia kolizji. Uzyskano pozytywne
warunki :
- Polska Spółka Gazownictwa. Warunki techniczne dla przebudowy istniejącego gazociągu.
PSGZA.ZMSM.763.219.20.G/IŻ
- Tauron Dystrybucja – dotyczy kolizji kabla. TD/OGL/OMD/2020-08-19/0000033.
Na wnioskowanym terenie znajduje się stary nie używany oraz niesprawny ciepłociąg łączący obiekt handlowy
Na dzałce 8048/132 z pobliską piekarnią. Obiekt piekarni oraz obiekt handlowy obecnie należą do innych
właścicieli. Obiekty te są odseparowane i posiadają własne niezależne źródła zasilania. Przedmiotowy
ciepłociąg w fragmencie całkowicie rozebrany.
Jednocześnie teren działki posiada dostęp do drogi publicznej.
Teren inwestycji jest z komunikowany poprzez istniejący wjazd z ulicy – Uniczowskiej.
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ZGODNOSC Z ZAPISAMI WZ Decyzja Nr 213/2017 z dnia 31.lipca.2017
Dział: Podstawowe dane charakteryzujące inwestycje wynikające z wniosku i istniejącego zainwestowania w
obszarze analizowanym
P1. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem 3700m2
- teren ten został oznaczonych na rys Projekcie Zagospodarowania Terenu literowo DEKLMN.
P2. Wskaźnik zabudowy terenu objętego wnioskiem – 0.34 – 0.36 oraz 0.17-0.19 w stosunku
do działek 6827/133,6828/133
- Projekt zakłada :
W stosunku do działek 6827/133,6828/133 o pow. sumarycznej 7.186m2…………………………………… 0.17
2
W stosunku do pow.z decyzji WZ ………………………………………………..............................3.700m = 100%
2
Powierzchnia zabudowy..............................................................................................................1.258,5m = 34%
w tym:
2
powierzchnia zabudowy budynku handlowo-usługowego……………….................................................1.240,30m
2
powierzchnia zabudowy boksu stalowego Z2..............................................................................................18,20m
2
powierzchnia biologicznie czynna......................................................................................................165m = 4,5%
2
powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki, place manewrowe)..................................................2.276,5m =61,5%
P3. Linia zabudowy
Nie dotyczy
P4. Szerokość elewacji frontowej 30-32m ( od strony wjazdu )
43-48m ( od strony ul. Uniczowskaiej )
- Projekt zakłada 32 m od strony wjazdu
- Projekt zakłada 48 m od strony ul Uniczowskiej
P5 Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 8-10 m dla dachu płaskiego oraz 4-8 w linii okapu i 8-12m w
linii kalenicy w przypadku dachu pochyłego.
Projekt zakłada dach pochyły dwu spadowy. Wysokość elewacji frontowej 8.08m wysokość
kalenicy 8m. linia okapu została zaprojektowana na wysokości 4.22m
P6 Geometria dachu – dach płaski 8-10m ….. lub dach pochyły dwu– lub jednospadkowy o nachyleniu 15-30st
z kalenicą na wys 8-12 o kierunku równoległym do przebiegu ul Uniczowskiej od 24 do 30
Budynek został usytuowany w możliwy sposób tak aby zachować maksymalnie możliwe
odzwierciedlenie układu geometrycznego ulicy Uniczowskiej pomiędzy nr 24-30 oraz został
odsunięty na bezpieczną odległość od kolektora kanalizacji KD1200 wg warunków technicznych
wydanych przez: Katowickie Wodociągi S.A.- warunki techniczne podłączenia do sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. WWT/302/2020/SDS/KZ.
Projekt zakłada dach dwuspadowy z kalenicą na wysokości 8m równoległą do ulicy Uniczowskiej.
Połacie dachu zaprojektowano o kącie spadku 16st.
P7 Zakres rzeczowy inwestycji
Projekt jest w pełni zgodny z zapisami punktu P7 o zakresie rzeczowym inwestycji bo zakłada
budowę jednokondygnacyjnego obiektu handlowo-usługowego wraz z konieczną infrastrukturą
oraz układem komunikacyjnym, w tym parking na 50-60 ( w projekcie jest 57mp ), przekładki sieci
uzbrojenia podziemnego w ramach terenu objętego wnioskiem – uzyskano stosowne zgody od
gestorów sieci na usunięcie kolizji :
- Polska Spółka Gazownictwa. Warunki techniczne dla przebudowy istniejącego gazociągu.
PSGZA.ZMSM.763.219.20.G/IŻ
- Tauron Dystrybucja – dotyczy kolizji kabla. TD/OGL/OMD/2020-08-19/0000033.
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II Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu
Projekt zakłada nawiązanie na ile jest to możliwe do istniejącej zabudowy formą architektoniczną i
zastosowanymi materiałami.
III Warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi
1. Projektowany obiekt nie zalicza się do obiektów mogących znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
2. Teren planowanej inwestycji nie jest w kolizji z istniejąca zielenią średnią i wysyką.
3. Uzyskano pozytywną decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej wydaną :
4. Decyzja Nr 38/O/2020 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolniczej 07.10.2020 Prezydent miasta
Katowice.
5. Projektowana inwestycja zakłada wg warunków wydanych przez: Katowickie Wodociągi S.A.- warunki
techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. WWT/302/2020/SDS/KZ.Katowickie
Wodociągi S.A. – warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej inwestycji.
WWT/1728/2019/SDS/PM. Zakłada odprowadzenie wód opadowych do szczelnego zbiornika retencyjnego
o objętości użytkowej 60m3
IV Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
- nie dotyczy
V Warunki obsługi w zakresie infrastruktury techniczej :
- uzyskano stosowne zapewnienia i umowy w zakresie obsługi inwestycji:
1. Tauron Dystrybucja. Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej. Nr
warunków: K/RGO/17656/2019
2. Tauron CIEPŁO – warunki dotyczące możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
RH/W858/PMa-ZWa/b2/200316
3. Tauron Dystrybucja – dotyczy kolizji kabla. TD/OGL/OMD/2020-08-19/0000033.
4. Katowickie Wodociągi S.A.- warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej. WWT/302/2020/SDS/KZ.
5. Katowickie Wodociągi S.A. – warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z
projektowanej inwestycji. WWT/1728/2019/SDS/PM
6. Polska
Spółka
Gazownictwa.
Warunki
przyłączenia
do
sieci
gazowej.
W111/0000035245/00001/2020/00000
7. Polska Spółka Gazownictwa. Warunki techniczne dla przebudowy istniejącego
gazociągu. PSGZA.ZMSM.763.219.20.G/IŻ
VI Warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej :
1. Wnioskowany teren posiada dostęp do drogi publicznej – do ulicy Uniczowskiej prywatną drogą wewnętrzną
położoną na działkach nr 1038/131 i 8104/46. Na w/wym. Działkach ustanowiono w formie aktu
notarialnego ( repertorium A nr 713/2017 z dnia 14.02.2017r.), służebność przechodu i przejazdu pasem o
szerokości 7m na rzecz każdorazowego właściciela działek 6827/133 i6828/133
2. Inwestycję skomunikowano z ulicą Uniczowską.
Zaprojektowano układ drogowy oraz parking na 57 miejsc postojowych zapewniających potrzeby
projektowanego budynku handlowo usługowego.
Uzyskano pozytywną akceptację Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów dla przedstawionego do uzgodnienia
projektu zagospodarowania terenu WD.4421.312.2017/2020.AS-8899 Katowice 13.08.2020r
VII Warunki w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych.
Zgodnie z ustaleniami z OUG Katowice teren obecnie nie jest terenem górniczym i wysyępuje zjawisko szkud
górniczych oraz nie przewiduje się prowadzenia wydobycia w tym miejscu.
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OBSZAR ODZIAŁYWANIA OBIEKTU
-Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki przy ul. Uniczowskiej,
6827/133,6828/133,1038/131 zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy prawo budowlane.
- Analiza obiektu kubaturowego :

nr

ewid.

dz.

bud.

Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji
– zgodnie z Decyzja Nr 213/2017 z dnia 31.lipca.2017 wydaną przez Prezydenta miasta Katowice
Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły
– zgodnie z Decyzja Nr 213/2017 z dnia 31.lipca.2017 wydaną przez Prezydenta miasta Katowice
Uwarunkowanie wg przepisów ogólnych ( par 13.1,60 oraz 40 WT ) brak zmiany warunków użytkowania
sąsiednich zabudowanych działek.
Uwarunkowanie wg WZ
- zgodnie z parametrami oraz funkcją zabudowy określoną w WZ Decyzja Nr 213/2017 z dnia 31.lipca.2017
wydaną przez Prezydenta miasta Katowice
- Analiza uwarunkowań formalno-prawnych
Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie (patrz część A, pkt 2). –
spełnione dotyczy toż działki 4656/46 ( Jednostka urbanistyczna MNU ) na której zlokalizowany jest nie
publiczny żłobek
Analizę nasłonecznienia przeprowadzono i odniesiono do wymagań art 60pkt 1 oraz art 40pkt 2
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dla przedmiotowej zabudowy stawiane są następujące wymagania:
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z
wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co
najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 800—1600, natomiast pokoje
mieszkalne — w godzinach 700—1700.
Nasłonecznienie placyku zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone
w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 1000-1600
Wniosek :
Projektowana inwestycja nie oddziaływuje poprzez zacienienie na wskazany obiekty oraz plac zabaw
Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19. – spełnione ,odległości zachowane
Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Usytuowanie kontenerów na odpady zgodne z WT
nie powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki;
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1.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.

Wytyczne ogólne

Projekt zagospodarowania terenu zawarty w niniejszym opracowaniu jest adaptacją typowego obiektu
obejmuje on budowę obiektu wraz z parkingiem na 57 mp ( 55+2 ) oraz niezbędną infrastrukturę dla
funkcjonowania obiektu.
2.2.

Projektowany budynek

Zaprojektowano wolnostojący budynek parterowy o rzucie w kształcie prostokąta z
Dach budynku z bryłą główną dwuspadową symetryczną o kącie nachylenia połaci 16°. Kalenica główna
usytuowana prostopadle do krótszego boku budynku. Budynek zwrócony elewacją frontową z wejściem
głównym w stronę ulicy (drogi publicznej).
Wzdłuż elewacji bocznej zaprojektowano pochylnię zjazdową do bramy dostaw z różnicą terenu sięgającą
1,2m. Pochylnia ze ścianą oporową niwelującą różnicę poziomów terenu.
Od strony elewacji bocznej, od strony stref dostaw zaprojektowano boks stalowy. Boks z przeznaczeniem na
montaż urządzeń wentylacji i chłodnictwa, a także do czasowego przechowywania opakowań i palet. Boks ma
na celu zapewnienie porządku wokół budynku oraz zabezpiecza urządzenia przed dostępem osób
niepowołanych.
Elewacje budynku zaprojektowano jako wykończone tynkiem z boniowaniem w stonowanej kolorystyce (biel i
odcienie szarości). Rejon wejścia został wyeksponowany poprzez żółty portal z blachy oraz przeszkloną fasadę.
Dach budynku pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym. Rynny i rury spustowe montowane do elewacji w
kolorze szarym.
Frontowa ściana szczytowa budynku jest zwieńczona białym frontonem gr. 50 cm, wysuniętym na 1m,
domkniętym po bokach budynku białymi ścianami schodzącymi ze strefy okapu bezpośrednio do podłoża,
wysuniętymi również 1m od ściany szczytowej. W elewacji frontowej znajduję się duże przeszklenie wraz z
głównym wejściem do budynku usytuowanym asymetrycznie. Wejście zostało zaakcentowane żółtym portalem
nieznacznie wysuniętym przed fasadę. Na ścianie frontowej nad przeszkleniem zastosowano pionowe grafitowe
lamele tworząc fakturę podkreśloną przez światłocień. Z jednej strony budynku biały bok frontonu został
wydłużony wzdłuż ściany bocznej. W wydłużonym boku frontonu znajduje się przeszklenie usytuowane
symetrycznie doświetlające przedsionek wejściowy.

2.3.

Dojścia, chodniki, dojazd, parkingi, place manewrowe, zjazd

Parkingi w ilości do 60 miejsc włącznie wymagają odległości miejsc postojowych co najmniej 6m od granic z
sąsiednimi działki (z wyjątkiem działki drogowej).
Parkingi zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej ze spadkami maks. 1,5% dla możliwości poruszania
się wózków sklepowych. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5x5m. Miejsca
postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
Drogi wewnętrzne o szerokości 6,0m. Nośność dróg 110 kN/oś. Kolor nawierzchni dróg, chodników: szary.
Drogi na terenie działki zapewniają przestrzeń manewrową dla samochodów dostawczych, a także zapewniają
wyznaczenie drogi pożarowej.
Spadki nawierzchni na drogach komunikacji pieszej i kołowej: min. 0,5%, max. 1,5%.
Opaska wokół budynku z kostki betonowej o szerokości min. 1,0 m.
Wzdłuż elewacji frontowej i przy wejściu do budynku wykonać połączenie bezprogowe.
Na teren działki przewiduje się wykonanie jednego zjazdu publicznego. Zjazd zaprojektowany indywidualnie
zgodnie z miejscowymi uwarunkowaniami.
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Dojazd do działki drogami komunikacji ogólnodostępnej o nośności pozwalającej na prowadzenie dostaw
towaru samochodami o ładowności do 40 ton.
Zjazd publiczny dla pełnych relacji prawo i lewo skrętnych. Przyjęto następujące parametry zjazdów:
szerokość
promienie łuków
nachylenie
nośność
2.4.

6,00m
8,00m
2,0%
110kN/oś

Nawierzchnie wokół budynku

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej „dwuteownik” BEHATON oraz KONTUR Bruk-Bet,
niefazowane o grubości 8 cm, spoinowany piaskiem.
Przed wejściem należy wykonać obniżenie nawierzchni do montażu wycieraczki stalowej o wymiarach
150x210cm.
Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki w kolorze grafitowym. Miejsce dla osób niepełnosprawnych o
nawierzchni w kolorze niebieskim, malowanej farbą chemoutwardzalną w kolorze RAL 5010. Linie oddzielające
miejsca postojowe wyznaczono poprzez naprzemienne ułożenie kostki szarej z grafitową. Drogi, place
manewrowe, chodniki o nawierzchni z kostki w kolorze szarym.
Krawężniki na końcach miejsc postojowych wyniesione o 12cm ponad nawierzchnię parkingu, szerokości 15cm,
z ławą oporową. Wszystkie przejścia i komunikacja pieszych po terenie obiektu wykonana jako bez progowa.
Na całym froncie budynku na styku drogi z chodnikiem krawężnik obniżony, bez progowy.
2.5.

Wygrodzenie na wózki sklepowe, wiata wolnostojąca.

Na terenie parkingu zaprojektowano dwie zadaszone wiaty/wygrodzenia na wózki sklepowe typu Parkbox.
Wiata o wymiarach 2,5x5m.
Jedno wygrodzenie zlokalizowane jest bezpośrednio przy budynku w pobliżu głównego wejścia do budynku.
Drugie wygrodzenie zlokalizowane jest na parkingu.

2.6.

Boksy stalowe Z2

Na zewnątrz budynku przy komorze dostaw przewidziano stalowe boksy Z2 na urządzenia chłodnictwa i
wentylacji, a także na czasowe przechowanie palet oraz opakowań. Boksy w postaci lekkiej konstrukcji stalowej
z rur kwadratowych z wypełnieniem ścian i dachu z blachy trapezowej i siatki. Boksy z drzwiami rozwieranymi
na zewnątrz, wewnętrznie podzielone ściankami z blachy i statki na mniejsze części z uwagi na przeznaczenie.
Boksy niedostępne dla osób niepowołanych dla bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń.

2.7.

Pochylnia zjazdowa do doku dostaw ze ścianą oporową

Wzdłuż elewacji bocznej zaprojektowano pochylnię zjazdową do doku dostaw. Obniżenie pochylni względem
poziomu terenu wynosi maksymalnie 1,2m. Spadek pochylni wynosi 5,71%, natomiast 5m przed bramą dostaw
2%. Nawierzchnia pochylni z kostki betonowej z odwodnieniem liniowym w najniższym miejscu zjazdu.
Różnicę poziomów terenu wzdłuż zjazdu niweluje się poprzez projektowaną ścianę żelbetową monolityczną z
zamontowaną balustradą stalową z rur okrągłych.
2.8.

Wejścia, wyjścia do budynku

Wejście główne do budynku dla klientów sklepu znajduje się w elewacji frontowej i prowadzi przez drzwi
rozsuwane do przedsionka wejściowego i dalej na salę sprzedaży.
Wejście dla pracowników sklepu zaprojektowano w elewacji bocznej komory dostaw i prowadzi do korytarza
części socjalnej.
Dostęp do komory dostaw zapewniono poprzez drzwi rozwierane z poziomu terenu w elewacji bocznej oraz
poprzez dok dostaw dla samochodów ciężarowych.
Ponadto zaprojektowano wyjścia ewakuacyjne z sali sprzedaży w elewacji bocznej oraz frontowej jako drzwi
rozwierane z klamką jedynie od wewnątrz.
W elewacji bocznej, zaprojektowano także wejście do pomieszczenia kotłowni.
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2.9.

Odboje drogowe

Zaprojektowano odboje drogowe na terenie parkingu w postaci bariery drogowej zamontowanej wzdłuż ściany
na pochylni zjazdowej do doku dostaw oraz słupy stalowe na narożnikach budynku. Słupy oświetlenia terenu
zaopatrzone będą w odboje z rur stalowych.
S03 – słup stalowy średnicy 300mm jako rura stalowa wypełniona betonem
2.10. Ogrodzenie
Od stron frontu działki (od strony ulicy) nie przewiduje się ogrodzenia. Przewiduje się ogrodzenie terenu od
stron sąsiednich działek. Projektowane ogrodzenie np. typu Betafence Securifor 2D Varimesh, kolor antracyt.
2.11. Miejsce gromadzenia odpadów stałych.
Przewidziano miejsce do ustawienia kontenerów na odpady stałe z możliwością segregacji śmieci
Miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10m od okien i drzwi budynku oraz powyżej 3 m od
granicy z działką budowlaną. Przewidywana ilość odpadków stałych dla całego obiektu wynosi ok. 15kg/dobę.
2.12. Logo na elewacji, tablica parkingowa, gablotka informacyjna
Na elewacji frontowej zaprojektowano podświetlane logo sklepu.
Przed elewacją frontową zaprojektowano gablotkę informacyjną z aktualną ofertą sklepu w postaci tablicy
wspartej na stalowych słupkach mocowanych do nawierzchni. Przy zjeździe na teren działki zaprojektowano
tablicę parkingową w postaci tablicy wspartej na dwóch słupkach stalowych.
Tablice informacyjne: przy wjeździe/wyjeździe do strefy ruchu umieścić znak D-52 i D-53. Zamontować znak D18 parking z tabliczką do znaków T-24 wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt
właściciela oraz tabliczkę z informacją: „Tylko dla klientów sklepu BIEDRONKA. Postój do 1 godz.”
2.13. Stojaki na rowery
Przed elewacją ze ścianą szczytową zaprojektowano cztery stojaki zapewniające 8 miejsc postojowych dla
rowerów. Stojaki na rowery ze stali ocynkowanej o profilu prostokątnym 60x40mm.
2.14. Zieleń, powierzchnie biologicznie czynne
Tereny biologicznie czynne planuje się zagospodarować jako zieleń niska, tereny obsiane trawą.
Z bilansu terenu wynika :
Powierzchnia b. czynna stanowi 165m2 co stanowi 4.5% terenu objętego wnioskiem.
2.15. Infrastruktura techniczna, uzbrojenie terenu niezbędne do funkcjonowania obiektu
Do budynku należy doprowadzić przyłącze wodociągowe. Wodomierz główny przewiduje się zlokalizować w
pomieszczeniu kotłowni. W rejonie budynku na sieci wodociągowej muszą znajdować się minimum dwa
hydranty zewnętrzne DN80 o wydajności 10 dm3/s każdy. Hydranty muszą być zlokalizowane pierwszy hydrant
maksymalnie 75m od budynku, na działce 7986/133 przy budynku MDK Południe wjazd od strony ulicy
Uniczowskiej drugi 150m na ulicy Uniczowskiej ( w okolicy wjazdu na planowaną inwestycję znajdują się dwa
hydranty), pomiędzy hydrantami odległość nie jest większa niż 150m.
Do budynku należy doprowadzić przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej wg wytycznych :
Katowickie Wodociągi S.A.- warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
WWT/302/2020/SDS/KZ.
Katowickie Wodociągi S.A. – warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej inwestycji.
WWT/1728/2019/SDS/PM
Projektowane instalacje wod-kan oraz deszczówka znajduje się w 2Tomie projektu budowlanego
Wody opadowe i roztopowe na terenie działki przewiduje się odprowadzić przez wpusty drogowe do kanalizacji
deszczowej poprzez wewnętrzną instalację na działce i dalej poprzez przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej
lub zagospodarować na własnej działce.
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Do budynku należy doprowadzić przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Złącze kablowe przewiduje się w
granicy działki. Rozdzielnia główna w pomieszczeniu kierownika.
Projektowana instalacja elektryczna zajduje się w 2Tommie projektu budowlanego
Projektuje się oświetlenie terenu poprzez oświetlenie z wolnostojących słupów oświetleniowych. Wymagana
wartość natężenia oświetlenia na parkingu Em>10 lx. Słupy oświetleniowe wysokości 9m, np. typ S-90PC-3,
fundament słupa typ F100/200, głowica adaptacyjna do montażu 3 wysięgników typ GA/3, wysięgnik St o
wysięgu 0,5 m, kąt 5o, ϕ60 mm prod. Elektromontaż Rzeszów. Oprawy np. Philips seria Clear Way typ
BGP303, bez układu regulacji natężenia oświetlenia.
Ogrzewanie budynku przewiduje się z wykorzystaniem kotłowni gazowej z przyłączem do sieci gazowej. Szafkę
gazu przewiduje się zlokalizować na ścianie budynku w rejonie kotłowni.
Projektowana instalacja gazu oraz projekt c.o. znajduje się w 2Tommie projektu budowlanego
2.16. Droga pożarowa
Zaprojektowano drogę pożarową na terenie działki. Jest to droga wew. i plac manewrowy dla miejsc
postojowych dla samochodów osobowych, której szerokość oraz dopuszczalna wytrzymałość nacisku na oś jest
zgodna z przepisami i wystarczająca dla dojazdu pojazdów pożarniczych. Droga pożarowa o szerokości min.
4m, oddalona od budynku co najmniej 5m, najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi wynosi min. 11m.
Zakłada się możliwość cofania pojazdu na drodze pożarowej na długości nie większej niż 15m. Spadek
nawierzchni drogi nie przekracza 5%. Nośność nawierzchni drogi o nośności umożliwiającej przejazd pojazdów
o nacisku osi co najmniej 100kN. Drogę pożarowa poprowadzono od strony frontu budynku oraz od strony
fragmentu bocznej elewacji z zapewnieniem połączenia jej utwardzonymi dojściami szerokości min. 1,5m i
długości nie większej niż 30m z wyjściami z budynku zapewniającymi dotarcie bezpośrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do całej strefy pożarowej.

2.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3.1.

Bilans powierzchni dla wariantu 57 miejsc postojowych
2

powierzchnia terenu inwestycji.......................................................................................................3.700m = 100%
2
Powierzchnia zabudowy..............................................................................................................1.258,5m = 34%
w tym:
2
powierzchnia zabudowy budynku handlowo-usługowego……………….................................................1.240,30m
2
powierzchnia zabudowy boksu stalowego Z2..............................................................................................18,20m
2
powierzchnia biologicznie czynna......................................................................................................165m = 4,5%
2
powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki, place manewrowe)..................................................2.276,5m = 61,5%
liczba kondygnacji nadziemnych...............................................................................................................1
liczba kondygnacji podziemnych...............................................................................................................0
geometria i kąt nachylenia dachu..........................................dach wielospadowy o nachyleniu połaci 16°
wysokość budynku.........................................................................................................................................8.08 m
szerokość budynku
………………. 32,00 m
długość budynku
…….. 48,00 m
projektowany poziom posadzki parteru.........................................................................................+257,93 m n.p.m.
2
powierzchnia netto budynku.................................................................................................................. 1.131,45m
2
powierzchnia użytkowa
……... 1.007,06m
2
powierzchnia handlowa (sala sprzedaży)..................................................................................................772,60m
liczba miejsc postojowych dla samochodów ...........................................57 w tym 2 dla osób niepełnosprawnych
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3.

SZKODY GÓRNICZE

Niniejszy projekt zakłada, iż na terenie obiektu nie występuje zjawisko szkód górniczych.
4.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Niniejszy projekt zakłada, iż teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie znajduje się w strefie
ochrony konserwatorskiej.

Seweryn Nogalski

Tomasz Staszczyk

Projektant

Sprawdzający
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Projekt architektoniczny
dla budynku usługowo – handlowego B750

NAZWA
INWESTYCJI:

Budowa budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego z niezbędną infrastrukturą
techniczną, parkingiem na 57 miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu, z
wewnętrzną instalacją elektryczną, gazu, wod-kan, c.o., wentylacji, deszczówki, oraz
koniecznymi rozbiórkami na działkach 6827/133, 6828/133, 1038/131 Katowice ul. Uniczowska
Województwo: śląskie
Powiat: m. Katowice
Jednostka ewidencyjna: 246901_1, M.Katowice
Obręb: Podlesie AR_1, 2
Działka nr 6827/133, 6828/133, 1038/131
ul. Uniczowska
GK. 6.128.29.24.1.3 6.128.29.24.3.1
Kategoria obiektu budowlanego: I
ZAKRES
OPRACOWANIA:

Zakres projektu typowego (powtarzalnego) budynku usługowo – handlowego B750 obejmuje nowe
rozwiązania elewacji budynku oraz budynku. Projektu zaadaptowano do wskazanej lokalizacji.
ADRES
INWESTYCJI:

Katowice ul. Uniczowska na działce 6827/133, 6828/133, 1038/131
INWESTOR:

Agnieszka Wysoczańska
Ul. Trojoka 4 40-748 Katowice
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Beton House Seweryn Nogalski
Ul. Nagietek 38 40-748 Katowice
606 85 66 00
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3.
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OPIS SZCZEGÓŁOWY POMIESZCZEŃ
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1.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
3

kubatura brutto ........................................................................................................................................ 7.114,22m
2
powierzchnia zabudowy............................................................................................................................ 1.258,5m
2
powierzchnia całkowita ............................................................................................................................. 1.258,5m
2
powierzchnia netto ................................................................................................................................. 1.089,52m
2
powierzchnia użytkowa ........................................................................................................................... 1.007,06m
2
powierzchnia użytkowa sprzedaży ............................................................................................................ 772,60m
2
powierzchnia użytkowa magazynowa ....................................................................................................... 166,27m
2
powierzchnia użytkowa zaplecze socjalne .................................................................................................. 60,43m
2
powierzchnia użytkowa zaplecze funkcjonalne ........................................................................................... 25,36m
2
powierzchnia ruchu ...................................................................................................................................... 74,99m
2
powierzchnia usługowo-techniczna ............................................................................................................... 7,47m
wysokość budynku do kalenicy ....................................................................................................................... 8.00m
wysokość budynku (grupa wysokości) ............................................................................................................ (niski)
szerokość budynku ............................................................................................................................................. 32m
długość budynku ................................................................................................................................................. 48m
liczba kondygnacji nadziemnych ............................................................................................................................. 1
liczba kondygnacji podziemnych ............................................................................................................................. 0
geometria i kąt nachylenia dachu ........................................................ dach wielospadowy o nachyleniu połaci 16°
projektowany poziom posadzki parteru .........................................................................................+257.93 m n.p.m.
właściwości ogniowe elementów budynku:
ściany ................................................................................................................................................................. NRO
dach ................................................................................................................................................................... NRO
2.

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU

2.1.

Forma architektoniczna.

Zaprojektowano wolnostojący budynek parterowy o rzucie w kształcie prostokąta.
Dach budynku z bryłą główną dwuspadową symetryczną o kącie nachylenia połaci 16°. Kalenica główna
usytuowana prostopadle do krótszego boku budynku. Budynek zwrócony elewacją frontową z wejściem
głównym w stronę ulicy (drogi publicznej).
Wzdłuż elewacji bocznej zaprojektowano pochylnię zjazdową do bramy dostaw z różnicą terenu sięgającą
1,2m. Pochylnia ze ścianą oporową niwelującą różnicę poziomów terenu.
Od strony elewacji bocznej, od strony stref dostaw zaprojektowano boks stalowy. Boks z przeznaczeniem na
montaż urządzeń wentylacji i chłodnictwa, a także do czasowego przechowywania opakowań i palet wraz z
miejscem na ustawienie kontenerów. Boks ma na celu zapewnienie porządku wokół budynku oraz zabezpiecza
urządzenia przed dostępem osób niepowołanych.
Elewacje budynku zaprojektowano jako wykończone tynkiem z boniowaniem w stonowanej kolorystyce (biel i
odcienie szarości). Rejon wejścia został wyeksponowany poprzez żółty portal z blachy oraz przeszkloną fasadę.
Dach budynku pokryty blachodachówką w kolorze grafitowym. Rynny i rury spustowe montowane do elewacji w
kolorze szarym.
Główne wejście do budynku znajduje się w elewacji ze ścianą szczytową. Frontowa ściana szczytowa budynku
jest zwieńczona białym frontonem gr. 50 cm, wysuniętym na 1m, domkniętym po bokach budynku białymi
ścianami schodzącymi ze strefy okapu bezpośrednio do podłoża, wysuniętymi również 1m od ściany
szczytowej. W elewacji frontowej znajduję się duże przeszklenie wraz z głównym wejściem do budynku
usytuowanym asymetrycznie. Wejście zostało zaakcentowane żółtym portalem nieznacznie wysuniętym przed
fasadę. Na ścianie frontowej nad przeszkleniem zastosowano pionowe grafitowe lamele tworząc fakturę
podkreśloną przez światłocień. Z jednej strony budynku biały bok frontonu został wydłużony wzdłuż ściany
bocznej. W wydłużonym boku frontonu znajduje się przeszklenie usytuowane symetrycznie doświetlające
przedsionek wejściowy.
Budynek nie stanowi zagrożenia dla krajobrazu. Układ został dopasowany do sąsiedniej zabudowy.
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2.2.

Funkcja obiektu.

Funkcja usługowa - kategoria obiektu XVII - budynek usługowo-handlowy B750 sieci BIEDRONKA
3.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

3.1.

Przeznaczenie.

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych i przemysłowych. Sala sprzedaży samoobsługowa.
3.2.

Program użytkowy.

Układ funkcjonalny budynku składa się z sali sprzedaży, komunikacji ogólnej przeznaczonej dla klientów,
zaplecza socjalnego oraz magazynowego przeznaczonego wyłącznie dla pracowników.
3.3.

Zestawianie pomieszczeń.

01 Wiatrołap

3.4.

2

11,32m
2
02 Komunikacja klientów ............................................................................................ 38,68m
2
03 Sala sprzedaży .................................................................................................... 772,60m
2
04 Przedsionek ............................................................................................................. 3,96m
2
05 Pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci .................................................... 4,31m
2
06 Toaleta dla klientów ................................................................................................. 6,06m
2
07 Kotłownia ................................................................................................................ 7,47m
2
08 Szatnia damska ..................................................................................................... 12,67m
2
09 Szatnia męska ....................................................................................................... 10,81m
2
10 Komunikacja .......................................................................................................... 21,03m
2
11 Toaleta męska ......................................................................................................... 6,05m
2
12 Toaleta damska ....................................................................................................... 4,33m
2
13 Pomieszczenie socjalne .......................................................................................... 9,17m
2
14 Pomieszczenie kierownika..................................................................................... 17,40m
2
15 Pomieszczenie porządkowe .................................................................................... 5,19m
2
16 Komora dostaw dziennych..................................................................................... 70,62m
2
17 Stoisko piekarnicze .................................................................................................. 9,80m
2
18 Mroźnia .................................................................................................................... 7,92m
2
19 Chłodnia ................................................................................................................. 71,51m
2
20 Komora dostaw nocnych ....................................................................................... 16,22m

Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z 1994r.

Budynek wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi jest zaprojektowany zgodnie z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwzględniając:

Spełnienie wymagań podstawowych, dotyczących:
Nośności i stateczności konstrukcji — przez wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowe w oparciu o
Polskie Normy dotyczące projektowania i obliczania konstrukcji w sposób zapewniający nieprzekroczenie
stanów granicznych nośności i stanów granicznych przydatności do użytkowania poszczególnych elementów
jak i całej konstrukcji.
Szczegółowe informacje znajdują się w projekcie konstrukcyjnym przedmiotowego obiektu.
Bezpieczeństwa pożarowego — przez zachowanie wymagań ochrony pożarowej określonych wg odrębnych
przepisów, sporządzenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, konsultacji
zastosowanych rozwiązań z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zaprojektowanie
budynku wg w/w wytycznych.
Budynek zaprojektowany w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru:
a) nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas;
b) powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku było ograniczone;
c) rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone;
d) osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób;
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e) uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
Szczegółowe informacje znajdują się w warunkach ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego obiektu.
Higiena, zdrowie i środowisko — budynek zaprojektowany w taki sposób, aby podczas jego budowy,
użytkowania i rozbiórki nie stanowił w ciągu jego całego cyklu życia zagrożenia dla higieny ani zdrowia czy
bezpieczeństwa pracowników, osób go zajmujących lub sąsiadów, nie wywierał w ciągu jego całego cyklu życia
nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat, w szczególności w wyniku:
a) wydzielania toksycznych gazów;
b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych związków organicznych, gazów cieplarnianych lub
niebezpiecznych cząstek do powietrza wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego;
c) emisji niebezpiecznego promieniowania;
d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich, wód powierzchniowych lub
gleby;
e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie
wpływają na wodę pitną;
f) niewłaściwego odprowadzania ścieków, emisji gazów spalinowych lub niewłaściwego usuwania odpadów
stałych i płynnych;
g) wilgoci w częściach obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obrębie tych obiektów.
Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiałów i wyrobów budowlanych oraz wbudowanie
ich w sposób nie stanowiący zagrożenia dla użytkowników i sąsiadów, materiały budowlane z atestami i
aprobatami technicznymi.
Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów — budynek zaprojektowany w taki sposób, aby nie
stwarzał niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak
poślizgnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym i obrażenia w wyniku eksplozji lub
włamania. Obiekt zaprojektowany z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych i jego
użytkowania przez takie osoby.
Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiałów i wyrobów budowlanych oraz wbudowanie
ich w sposób nie stanowiący zagrożenia dla użytkowników i sąsiadów, materiały budowlane z atestami i
aprobatami technicznymi.
Ochrona przed hałasem — budynek zaprojektowany w taki sposób, aby hałas odbierany przez osoby go
zajmujące lub znajdujące się w pobliżu tego budynku nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich
zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach. Przegrody zewnętrzne i
wewnętrzne o odpowiedniej izolacyjności akustycznej dla dźwięków powietrznych i uderzeniowych.
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna — budynek i jego instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe
i wentylacyjne zaprojektowane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego
użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących go osób i miejscowych warunków klimatycznych.
Zewnętrzne przegrody budowlane z materiałów spełniających wymogi izolacyjności cieplnej przewidziane dla
tego typu budynków zgodne z normą cieplną oraz z atestami.
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych — budynek zaprojektowany w taki sposób, aby
wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności:
a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i
części po rozbiórce;
b) trwałość obiektów budowlanych;
c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.

Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu:
Zapewnienie dostawy wody — zapewnienie z sieci wodociągowej na zasadach określonych przez dostawcę.
Zapewnienie energii elektrycznej — z sieci energetycznej na zasadach określonych przez dystrybutora.
Zapewnienie energii cieplnej — ogrzewanie budynku przewiduje się z wykorzystanie własnej kotłowni z
piecem gazowym o mocy 68kW. Wyposażenie kotłowni zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
Zapewnienie odbioru ścieków sanitarno–bytowych – odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych odbywa
się do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zapewnienie odbioru odpadów stałych - na podstawie umowy z wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem
komunalnym zapewniającym odbiór i utylizację odpadów.
Usuwanie wody opadowej – odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Warunki użytkowe dotyczące zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, energię cieplną, usuwania ścieków,
wody opadowej i odpadów należy ostatecznie rozwiązać w projekcie adaptacji dostosowującej projekt do
konkretnej lokalizacji i uwarunkowań technicznych.



Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych – na zasadach określonych przez dystrybutora.
Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego – właściciel budynku zobowiązany jest do
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utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym (bieżące prace konserwacyjne, właściwe parametry
ciągów komunikacyjnych poziomych i pionowych itp.).

Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na
wózkach inwalidzkich – obiekt jest w pełni dostosowany dla klientów niepełnosprawnych. Zaprojektowano
dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych odpowiednio oznakowane z bez progowym dostępem do
budynku. Sala sprzedaży, wiatrołap, komunikacja przed kasami posiadają drogi poruszania się o szerokościach
wystarczających do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla klientów oraz pomieszczenie do
przewijania i karmienia dzieci również dostosowano dla osób niepełnosprawnych zapewniając przestrzeń
manewrową min. 1,5x1,5m oraz drzwi i przybory sanitarne dostosowane dla niepełnosprawnych. Wszystkie
przejścia zaprojektowano jako bez progowe. Dostęp do budynku bezpośrednio z terenu inwestycji.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy – przez zachowanie wymagań bezpieczeństwa i higieny
pracy określonych wg odrębnych przepisów, opracowanie danych technologicznych sklepu branży spożywczoprzemysłowej, konsultacji zastosowanych rozwiązań z rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych oraz
zaprojektowanie budynku wg w/w wytycznych.

Ochrona ludności – zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną
konserwatorską – niniejszy projekt zakłada, iż teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie
znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zagadnienie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej należy
ostatecznie rozwiązać w projekcie adaptacji dostosowującej projekt do konkretnej lokalizacji (działki).

Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej – obiekt opracowania usytuowany zgodnie z
warunkami technicznymi - należy ostatecznie rozwiązać w projekcie adaptacji dostosowującej projekt do
konkretnej lokalizacji (działki).

Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej – teren inwestycji posiada dojazd i zjazd z drogi
publicznej, inwestycja nie pozbawia osób trzecich dostępu do drogi publicznej - należy ostatecznie rozwiązać w
projekcie adaptacji dostosowującej projekt do konkretnej lokalizacji (działki).

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy – informacje
należy zamieścić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .
4.
OPIS FUNKCJONOWANIA SKLEPU WRAZ Z PODSTAWOWYMI DANYMI TECHNOLOGICZNYMI
ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI.
4.1.

Opis ogólny funkcjonowania sklepu.

Obiekt jest budynkiem handlowym spożywczo-przemysłowym z samoobsługową salą sprzedaży. Klienci mają
dostęp do sklepu od strony frontowej budynku poprzez wejście główne z drzwiami rozsuwanymi. Drzwi
rozsuwane prowadzą do przedsionka wejściowego (wiatrołapu) i dalej na salę sprzedaży. Wózki i kosze
sklepowe znajdują się w dwóch wolnostojących wiatach zlokalizowanych przy wejściu do budynku oraz na
terenie parkingu. Klienci płatności za wybrane na sali sprzedaży produkty dokonują w kasach w rejonie frontu
budynku. Następnie komunikacją przed kasami kierują się do wyjścia z budynku poprzez przedsionek i wejście
główne. W budynku w rejonie kas przewidziano toaletę dla klientów sklepu oraz pomieszczenie do karmienia i
przewijania dzieci.
Budynek lokalizuje się jako wolnostojący na działce przeznaczonej wyłącznie na funkcjonowanie sklepu. Na
terenie działki przewiduje się parkingi dla klientów w ilości minimum 60 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla
osób niepełnosprawnych. Poruszanie się klientów po terenie zapewnia nawierzchnia chodników, dróg,
parkingów wykonana z kostki betonowej z bez progowymi przejściami, a także ze spadkiem nawierzchni nie
przekraczającym 1,5% dla swobodnego przejazdu wózkami sklepowymi. Budynek jest w pełni przystosowany
również dla klientów niepełnosprawnych.
Budynek posiada również zaplecze niedostępne dla klientów sklepu, przewidziane jedynie dla pracowników.
Zaplecze składa się z części socjalnej, magazynowej oraz kotłowni. Zaplecze zlokalizowane poza strefą
parkingów i terenów zewnętrznych użytkowanych przez klientów zapewniając bezkonfliktowe poruszanie się
klientów oraz pracowników (w tym dostaw) po terenie działki. Od strony elewacji bocznej zlokalizowano
obniżenie – zjazd do bramy komory dostaw. Nawierzchnia obniżona 1,2m poniżej poziomu posadzki w
budynku, i bramą podnoszoną zapewniają możliwość dostawy towaru samochodami ciężarowymi bezpośrednio
do komory dostaw, bez transportowania towaru na zewnątrz budynku. Towary z samochodu dostawczego
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trafiają do pomieszczenia komory dostaw nocnych. Komora dostaw nocnych jest jedynym dostępnym
pomieszczeniem w budynku w przypadku dostaw nocnych, pozostałe pomieszczenia są niedostępne. W
przypadku dostaw dziennych, w trakcie działania sklepu, towary na paletach trafiają również do pomieszczenia
komory dostaw dziennych. W komorach dostaw wydzielono pomieszczenia chłodni i mroźni dla magazynowania
produktów wymagających obniżonej temperatury. W komorach dostaw przewidziano miejsce do ustawienia
palet z dostarczonym towarem wzdłuż ścian z zachowaniem drogi komunikacyjnej w środku o szerokości
140cm. Strefa magazynowa w budynku nie służy długotrwałemu przechowywaniu towaru. Artykuły po dostawie
do obiektu niezwłocznie trafiają na salę sprzedaży. Transport po terenie budynku zapewnia elektryczny wózek
do transportu palet z towarem. Ładowanie i postój wózka w komorze dostaw. Komora dostaw, poza dostępem
przez bramę podnoszoną, posiada także niezależne wejście w poziomie terenu poprzez dwuskrzydłowe drzwi
rozwierane.
Zaplecze socjalne dla pracowników składa się z układu pomieszczeń z niezależnym wejściem z zewnątrz
budynku z pochylni zjazdowej do komory dostaw. Pomieszczenia w postaci niezależnej szatni dla kobiet i
mężczyzn, niezależnej toalety dla kobiet i mężczyzn, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia kierownika.
Pomieszczenia te są wewnętrzne skomunikowane przez korytarz i posiadają dostęp do komory dostaw.
Obsługę sklepu będzie stanowiło 10 pracowników. Przewiduje się pracę dwuzmianową – max. 10 osób na
zmianie.
Pomieszczenie kierownika wyposażono w biuro komputerowe z fotelem, sejfy, szafy na dokumenty oraz
elementy sterujące pracą urządzeń w obiekcie – centrale wentylacji, monitoring, rozdzielnie elektryczne oraz
szafę teleinformatyczną.
Zaplecze socjalne oraz komory dostaw posiadają wewnętrzne połączenie z salą sprzedaży poprzez bramę
szybkobieżną podnoszoną.
Kotłownia jako pomieszczenie niezależne oddzielone wydzielone przegrodami p.poż. z wejściem z zewnątrz
stanowi część techniczną obiektu. W kotłowni zlokalizowano również wodomierz główny. Główna rozdzielnia
elektryczna znajduje się w pomieszczeniu kierownika.
Sala sprzedaży posiada wydzielone drogi komunikacyjne z ciągami regałów dostosowanych do typów
artykułów. Kasy sklepowe obsługiwane przez pracowników sklepu. W obiekcie odbywa się również odpiek
pieczywa w wydzielonym stoisku piekarniczym dostępnym z sali sprzedaży oraz z komory dostaw.
Do utrzymania czystości w sali sprzedaży i komorze dostaw przewiduje się maszynę myjąco-zamiatającą. W
miejscach niedostępnych dla maszyny stosowany będzie drobny sprzęt porządkowy, wykorzystywany również
do sprzątania pozostałych pomieszczeń. Środki czystości zlokalizowano w osobnym pomieszczeniu
porządkowym / mycia wózków dostępnym z komory dostaw. Wszystkie pomieszczenia obiektu mają ściany i
podłogi tak wykończone, że utrzymanie czystości jest łatwe.
Utrzymanie porządku wokół budynku zapewnia boks stalowy umieszczony przy elewacji. W boksie
zlokalizowano miejsce na ustawienie kontenerów na odpady stałe, na czasowe przechowanie palet i opakowań,
a także miejsce na ustawienie urządzeń zewnętrznych chłodnictwa i wentylacji. Boksy o lekkiej stalowej
konstrukcji ze ściankami z blachy i z siatki zapewniają właściwe miejsce na elementy zewnętrzne i przede
wszystkimi uniemożliwiają dostęp osób niepowołanych (obiekt jest nieogrodzony, teren jest dostępny przez całą
dobę).
Miejsce do gromadzenia odpadków stałych zlokalizowano obok budynku rys PZT. Znajduje się tam miejsce do
ustawienia kontenerów na odpady stałe z możliwością segregacji śmieci. Miejsce gromadzenia odpadów
oddalone co najmniej 10m od okien i drzwi budynku oraz powyżej 3 m od granicy z działką budowlaną.

4.2.

Komunikacja wokół budynku.

Obiekt zaprojektowano ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezproblemowej komunikacji wszystkich
użytkowników budynku. Obiekt dostosowany również dla klientów niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
Wejście główne zaprojektowano w elewacji frontowej w strefie zadaszonej. Drzwi wejściowe bezobsługowe
rozsuwane automatyczne z czujnikiem ruchu. Przed wejściem zaprojektowano chodnik szerokości 2,5m
wyłączony z ruchu pojazdów, przeznaczony wyłącznie dla pieszych. Chodnik wyodrębniony nawierzchnią z
kostki w kolorze grafitowym. W pobliżu wejścia głównego zlokalizowano dwa miejsca postojowe dla osób
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niepełnosprawnych z bez progowym dostępem poprzez przyległe drogi i chodniki. Nawierzchnia chodników
łączy się bez progowo z nawierzchnią dróg oraz miejsc postojowych ze spadkiem maksymalnym 1,5% dla
bezproblemowego poruszania się wózków sklepowych. Miejsca postojowe dla klientów rozmieszczono
równomiernie wokół wejścia głównego do obiektu. Na terenie parkingów zlokalizowano dodatkową wiatę na
wózki dla ułatwienia dostępu wózków sklepowych dla oddalonych od wejścia miejsc postojowych. Miejsca
postojowe oddalono także od strefy dostaw towarów i strefy dostępnej wyłącznie dla pracowników.
Dostawy towarów nie kolidują z ruchem samochodów osobowych. Samochody dostawcze posiadają miejsce
postoju i rozładunku na pochylni zjazdowej do doku dostaw. Pojazdy wywożące odpady posiadają dojazd od
strony komory dostaw bez kolizji z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Pracownicy sklepu
posiadają dostęp do budynku od strony komory dostaw i pochylni zjazdowej. Drogi poruszania się pracowników
po terenie nie kolidują z drogami poruszania się klientów.
Wyjścia ewakuacyjne z budynku zaprojektowano z trzech stron. Wyjścia prowadzą bezpośrednio na chodniki
zewnętrzne o szerokości min. 1,5m i nie kolidują z miejscami postojowymi.
Na terenie działki zaprojektowano także drogę pożarową od strony frontowej budynku. Droga pożarowa
wykorzystuje drogi manewrowe parkingów, nie koliduje z miejscami postojowymi. Droga pożarowa oddalona
min. 5m od budynku z promieniami zewnętrznego łuku 11m, szerokości 4m. Zakłada się również możliwość
cofania pojazdu straży pożarnej na długości maksymalnie 15m.

4.3.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest w pełni dostosowany dla klientów niepełnosprawnych. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla
osób niepełnosprawnych odpowiednio oznakowane z bez progowym dostępem do budynku. Sala sprzedaży,
wiatrołap, komunikacja przed kasami posiadają drogi poruszania się o szerokościach wystarczających do
poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla klientów oraz pomieszczenie do przewijania i
karmienia dzieci również dostosowano dla osób niepełnosprawnych zapewniając przestrzeń manewrową min.
1,5x1,5m oraz drzwi i przybory sanitarne dostosowane dla niepełnosprawnych. Wszystkie przejścia
zaprojektowano jako bez progowe. Dostęp do budynku bezpośrednio z terenu inwestycji.
4.4.

Sala sprzedaży, sprzedaż towarów

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych i przemysłowych. Warzywa i owoce, pieczywo
sprzedawane luzem, pozostałe artykuły spożywcze w opakowaniach firmowych. Sala sprzedaży
samoobsługowa. Płatność za zakupy w kasach obsługiwanych przez pracowników sklepu.
Sklep prowadzi sprzedaż następujących artykułów spożywczych:
- warzywa i owoce
- wyroby piekarnicze
- koncentraty i przetwory
- wyroby cukiernicze i czekoladowe
- przetwory zbożowe
- kawa, herbata
- wyroby tytoniowe
- piwo, alkohol
- napoje i soki
- mrożonki
- jaja
- przetwory mleczne
- nabiał
- tłuszcze
- wyroby wędliniarskie i sery
Sklep prowadzi sprzedaż następujących artykułów przemysłowych:
- chemia gospodarcza (bez farb i rozpuszczalników)
- artykuły gospodarstwa domowe
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- środki higieny osobistej i kosmetyki
- zabawki
- artykuły dekoracji wnętrz
- artykuły trwałe
- żywność dla zwierząt
Sala sprzedaży będzie wyposażona w ciągi regałów z półkami otwartymi, regały chłodnicze z regulowaną
temperaturą z drzwiami przeszklonymi rozwieranymi, lady mroźnicze z drzwiami przeszklonymi odsuwanymi i
podnoszonymi, regały zamykane na pieczywo, regały do warzyw i owoców ze stanowiskiem ważenia. Część
towarów będzie eksponowana na paletach ustawionych bezpośrednio na posadzce. W sali sprzedaży
zaprojektowano również czytnik cen.
4.5.

Toalety dla klientów

W obiekcie zapewniono toaletę dla klientów sklepu, a także pomieszczenie do przewijania i karmienia dzieci.
Pomieszczenia dostępne z komunikacji wewnętrznej od strony frontu (od strony kas). Pomieszczenia
dostosowane również dla osób niepełnosprawnych.
4.6.

Zaplecze socjalne dla pracowników

W budynku przewidziano zaplecze socjalne dla pracowników. Zaplecze w postaci szatni męskiej z 11 szafkami
na odzież dla mężczyzn oraz 13 szafkami na odzież dla kobiet. Szatnie wyposażone w ławki, a także w
umywalki.
Toalety dla pracowników przewiduje się oddzielne dla kobiet i mężczyzn. Toalety z przedsionkami z
umywalkami oraz z wydzielonymi kabinami z miskami ustępowymi. W toalecie męskiej przewidziano
dodatkowo pisuar, wpust w podłodze, a także zawór czerpany do wody ze złączką do węża.
Pomieszczenie socjalne przewidziane do spożywania posiłków przez pracowników wyposażone w
zlewozmywak dwukomorowy, umywalkę do rąk, lodówkę, czajnik, szafki na sztućce i talerze, a także stół z
krzesłami. W pomieszczeniu socjalnym zlokalizowano apteczkę.
Pomieszczenie kierownika wyposażono w biuro komputerowe z fotelem, sejfy, szafy na dokumenty oraz
elementy sterujące pracą urządzeń w obiekcie – centrale wentylacji, monitoring, rozdzielnie elektryczne oraz
szafę teleinformatyczną.
Pomieszczenia socjalne nie są przewidziane jako miejsce stałej pracy. Nie są to pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi – przewiduje się przebywanie do dwóch godzin w ciągu doby. Nie wymaga się doświetlenia tych
pomieszczeń światłem naturalnym.
Pomieszczenie kierownika nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi (pobyt w nim nie
przekracza 4 godz.).
4.7.

Komora dostaw, chłodnia, mroźnia

Część magazynowa została podzielona na dwie części - komorę dostaw nocnych oraz komorę dostaw
dziennych. Komora dostaw nocnych posiada miejsce na ustawienie 24 palet o wymiarach 80x120cm, komora
dostaw dziennych posiada miejsce na ustawienie 21 palet o wymiarach 80x120cm. W komorze dostaw nocnych
znajduje się ruchomy pomost przeładunkowy, chłodzona komora na odpadki, miejsce do ładowania wózka
elektrycznego (paleciaka). Miejsce ładowanie wózka akumulatorowego nie wymaga instalowania specjalnej
wentylacji, gdyż budowa, działanie i ładowanie wózka nie powoduje wydzielania żadnych szkodliwych
substancji, pyłów ani gazów. Ładowanie wózka wymaga jedynie gniazda zasilania elektrycznego
zamocowanego na ścianie. W komorze dostaw nocnych zlokalizowano chłodnię w postaci pomieszczenia
wydzielonego ściankami i sufitem z płyt warstwowych chłodniczych gr. 8cm. W chłodni przewidziano miejsce na
10 palet o wymiarach 80x120cm.
W komorze dostaw dziennych znajduje się prasa belująca do kartonów, a także blat z umywalką i
zlewozmywakiem dla stanowiska porcjowania owoców i warzyw oraz blat z umywalką na odpisy. W komorze
dostaw dziennych zlokalizowano mroźnię w postaci pomieszczenia wydzielonego ściankami i sufitem z płyt
warstwowych mroźniczych gr. 12cm. W mroźni przewidziano miejsce na 5 palet o wymiarach 80x120cm. Z
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komory dostaw dziennych przewidziano wejście do pomieszczenia porządkowego, do korytarza części
socjalnej, wyjście na salę sprzedaży oraz do stoiska piekarniczego.
4.8.

Stoisko piekarnicze

W sklepie prowadzony będzie wypiek pieczywa dostarczonego do budynku jako mrożone lub chłodzone w
szczelnie zamkniętych opakowaniach. Do wypieku pieczywa przewidziano specjalnie wygrodzone stoisko.
Sprzedaż wypieczonego pieczywa będzie prowadzona w systemie samoobsługowym w ramach sali sprzedaży.
Opis procesu odpieku pieczywa od momentu dostarczenia na sklep do momentu wyłożenia towaru na sali
sprzedaży
1. Towar poddawany odpiekowi na stanowisku do tego wyznaczonym, zostaje dostarczany wraz z transportem
z centrum dystrybucji bezpośrednio do komory dostaw w opakowaniu firmowym w zależności od technologii
producenta pieczywa.
2. Następnie towar trafia do mroźni lub do chłodni w komorze dostaw (zgodnie z opisem na papierze firmowym
lub zgodnie z deklaracją producenta) oraz zgodnie z technologią w jakiej został przywieziony (czy w
kontenerach mroźniczych czy w chłodni).
3. W celu jego wypieku z mroźni towar należy wypakować odpowiednio wcześniej na specjalne tace służące do
odpieku pieczywa i ułożeniu tych tac w specjalnym zamykanym wózku gdzie produkty zamrożone rozmrażają
się około 30 – 50minut (bagietki, bułki), oraz 2 – 2,5 godziny (chleb). Produkty chłodzone wypakowuje się i
przekłada się do wózka bez czasu oczekiwania na rozmrożenie.
4. Po rozmrożeniu towar przewożony jest w specjalnym zamykanym wózku do stanowiska odpieku pieczywa i
następnie wkładany na tacach do pieca.
5. Następnie odbywa się proces odpieku towarów zgodnie z wytycznymi producenta.
6. Po przeprowadzonym odpieku pieczywa tace z towarem wkładane są ponownie do zamykanego wózka gdzie
następuje proces wystudzenia.
7. Po wystudzeniu towar trafia na półki sklepowe zlokalizowane bezpośrednio przy stoisku.
8. Tace są myte na koniec dnia na wyznaczonym stanowisku odpieku pieczywa, które jest wyposażone: w blat,
zlew o funkcji umywalki przeznaczony do mycia rąk oraz zlew przeznaczony do mycia przedmiotowych tac.
Na stanowisku odpieku pieczywa przewidziano stół roboczy z powierzchnią roboczą i prowadnicami na blachy
piekarnicze, szafę załadunkową ze stelażem na blachy, piec piekarniczy, umywalkę do mycia rąk oraz
zlewozmywak. Przy umywalce należy przewidzieć dozownik z mydłem w płynie, zasobnik na ręczniki
jednorazowego użytku oraz kosz na śmieci.
Foliowe worki z mrożonym pieczywem wyjmowane będą z kartonów w magazynie i transportowane na salę
sprzedażową do stoiska wypieku. Kartony, folia po rozpakowaniu będą zgniatane w belownicy.
Na stanowisku odpieku pieczywa zamontowano szafkę na środki czystości. Środki czystości przechowywane w
tych szafkach będą środkami tylko i wyłącznie na użytek przedmiotowego stanowiska piekarniczego – będą to
środki do mycia pieca piekarniczego oraz wyposażenia stanowiska.
Stanowisko mycia tac wyznaczono w zlewozmywaku jednokomorowym znajdującym się w stoisku odpieku
pieczywa odpowiednio oznaczonym, natomiast drugi zlewozmywak (umywalka) jednokomorowy znajdujący się
w wygrodzeniu odpieku pełni funkcję umywalki do mycia rąk.
Zgodnie z DTR przedmiotowego pieca piekarniczego nie wymaga się wyprowadzenia kominów
odprowadzających spaliny – piec piekarniczy jest piecem elektrycznym. Pieczenie produktów odbywa się w
sposób termiczny na wewnętrznym obiegu powietrza (termo obieg) i podczas procesu odpieku nie zachodzi
wymiana powietrza, w związku z tym nie jest wymagane mocowanie okapów czy miejscowych wyciągów.
4.9.

Pomieszczenie porządkowe

W budynku przewidziano pomieszczenie porządkowe / mycia wózków dostępne z komory dostaw dziennych. W
pomieszczeniu porządkowym przewidziano miejsce na maszynę myjąco-zamiatającą, która służy do sprzątania
posadzek w obiekcie. Ponadto w pomieszczeniu porządkowym przewidziano miejsce na drobny sprzęt
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porządkowy wykorzystywany do sprzątania pomieszczeń i miejsc niedostępnych dla maszyny myjącozamiatającej, a także środki do mycia i dezynfekcji przechowywane w szafce, wieszaki, zlew stalowy
zamontowany na wysokości 50cm od podłogi, zawór czerpalny do wody ze złączką do węża, kratę ściekową
oraz instalację ciepłej i zimnej wody. W pomieszczeniu porządkowym przewidziano także możliwość mycia
wózków sklepowych. Ściany i podłogi zmywalne do wysokości co najmniej 2,0m.
4.10. Kotłownia
Ogrzewanie budynku przewiduje się z wykorzystanie własnej kotłowni z piecem gazowym o mocy 68kW.
Kotłownia z dostępem z zewnątrz, wydzielona ścianami i sufitem p.poż. o odporności REI60.
Wyposażenie kotłowni zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
4.11. Boksy stalowe
Na zewnątrz budynku przy komorze dostaw przewidziano stalowe boksy. Boksy w postaci lekkiej konstrukcji
stalowej z rur kwadratowych z wypełnieniem ścian i dachu z blachy trapezowej oraz siatki. Boksy z drzwiami
rozwieranymi na zewnątrz, wewnętrznie podzielone ściankami z blachy i siatki na mniejsze części z uwagi na
przeznaczenie: dla urządzeń chłodnictwa i wentylacji, na palety i opakowania zwrotne oraz na kontenery.
Boksy niedostępne dla osób niepowołanych dla bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń.
4.12. Ochrona p.poż., ewakuacja
Budynek zaprojektowano ze spełnieniem wymagań p.poż. zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi dla
tego typu obiektów. Szczegółowy opis ochrony p.poż. zawarto w osobnym opisie w dalszej części niniejszego
projektu.
4.13. Odpady
Miejsce przeznaczone do ustawienia kontenerów na opady stałe (w tym odpady powstałe w części socjalnej)
zlokalizowano w boksie na zewnątrz budynku. Miejsce zlokalizowane co najmniej 10m od drzwi i okien do
budynku i powyżej 3m od granicy działki. Zapewniono dostateczną ilość miejsca na ustawienie kontenerów do
segregacji odpadów.
Na zewnątrz budynku w boksie stalowym zlokalizowano także miejsce do czasowego gromadzenia opakowań
zwrotnych, palet.
Odpady technologiczne będą usuwane na bieżąco, bez składowania pośredniego z zachowaniem ich
segregacji.
Do odpadów technologicznych zalicza się:
- zużyte opakowania nie podlegające zwrotowi takie jakie folia, tworzywa sztuczne, papier, tektura, drewno .
- przeterminowane i zepsute artykuły spożywcze oraz gnijące owoce i warzywa
Inwestor w określonej lokalizacji sklepu podpisze umowę oraz wyposaży obiekt w odpowiednie pojemniki na
odpady zgodnie z miejscowymi wytycznymi i przepisami dotyczącymi wywozu odpadów.
Dla usprawnienia obrotu odpadów, opakowań w obrębie obiektu, w komorze dostaw będzie ustawiona prasa do
zgniatania kartonów i makulatury, a także chłodzona komora na odpady organiczne do czasu niezwłocznego
przyjazdu pojazdu wywożącego odpady.
Przewidywana ilość odpadów stałych wynosi około 15 kg na dobę.

24

Budowa budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem na 57 miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu, z
wewnętrzną instalacją elektryczną, gazu, wod-kan, c.o., wentylacji, deszczówki, oraz koniecznymi rozbiórkami na działkach 6827/133, 6828/133, 1038/131
Katowice ul. Uniczowska

4.14. Wytyczne technologiczne dla branż
W obiekcie gdzie wprowadzana jest do obrotu żywność muszą być stworzone warunki do zapewnienia
właściwej jakości zdrowotnej artykułów. Konieczne jest odpowiednie wykończenie wnętrz i prowadzenie
instalacji.
Wytyczne budowlane:
Ściany, narożniki i słupy w ciągach komunikacyjnych przeznaczonych do transportu wózkami należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Do wykonania podłóg stosować materiały nieprzepuszczalne, nienasiąkliwe, niepylące, nieśliskie, łatwo
zmywalne i nietoksyczne oraz odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne.
Powierzchnie ścian winny być gładkie, bez szpar i szczelin.
Ściany powinny być wyłożone do wys. 2,0 m materiałem łatwym do mycia i dezynfekcji.
Przy umywalkach ściany do wysokości min. 1,6 m wyłożyć płytkami.
Sufity wykonać w sposób zapobiegający gromadzeniu się brudu i skraplaniu się pary.
Instalacja wodociągowa:
Należy zapewnić zaopatrzenie w wodę zdatną do picia.
W instalacji zastosować zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem.
Wodę zimną i ciepłą doprowadzić do wszystkich umywalek i zlewów.
Zlewozmywak w pomieszczeniu zaplecza stoiska mięsnego należy wyposażyć w baterię spryskującą.
Przewodów nie prowadzić po powierzchni ścian.
Instalacja kanalizacji:
Ścieki odprowadzić do sieci kanalizacyjnej.
Stosować środki myjące umożliwiające zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Przewody obudować lub prowadzić w bruzdach.
W obrębie budynku rozdzielić kanalizację technologiczną od kanalizacji z urządzeń sanitarnych.
Wytyczne do instalacji wentylacji:
Wentylacje pomieszczeń należy zapewnić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5.

OPIS ELEMENTÓW BUDYNKU

5.1.

FUNDAMENTY

Fundamenty jako posadowienie bezpośrednie w postaci żelbetowych monolitycznych stóp i ław
fundamentowych. W miejscu obniżenia poziomu nawierzchni zjazdu do komory dostaw zaprojektowano
monolityczne żelbetowe ściany oporowe.
Ławy i stopy fundamentowe, żelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 W8, ściany oporowe żelbetowe,
monolityczne z betonu C30/37 W8, zbrojone stalą A-IIIN (RB 500) wg projektu konstrukcyjnego.
Chudy beton C8/10 grubości 10 cm, o szerokości 20 cm większej niż fundament.
Fundamenty posadowione na poziomie od -1,15 m (-0,85m w osi „B”) do -2,20 m poniżej poziomu zera
budynku.
Izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych w postaci powłoki gruntującej i ciągłej warstwy masy
bitumicznej np. DYSPERBIT. Na ławach pod ściany fundamentowe należy ułożyć papę termozgrzewalną
podkładową.
UWAGA:


Poziom posadowienia 000 = 257.93 mnpm
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5.2.

ŚCIANY FUNDAMENTOWE – SZ1

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6 gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowej. Wykonane
do rzędnej +0,30 m.
Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych w postaci powłoki gruntującej i ciągłej warstwy
masy bitumicznej np. DYSPERBIT.
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa ścian w postaci 2x papy termozgrzewalnej podkładowej 3 mm na osnowie
z tkaniny poliestrowej. Poziomą izolację przeciwwilgociową ścian należy ułożyć na wysokości izolacji
przeciwwilgociowej podłogi na gruncie oraz w poziomie +0,30 m (pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą
zewnętrzną).
Ściany fundamentowe ocieplone z zewnątrz wodoodpornym styropianem fundamentowym EPS100 (λ=0,036
W/mK) o gr. 14 cm, na warstwie klejowej.
Zaleca się wykonanie od zewnątrz folii kubełkowej.

5.3.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – SZ2, SZ3

Ściany zewnętrzne z bloczków o gr. 24 cm z betonu komórkowego o klasie wytrzymałości 2,5 i gęstości 500
3
kg/m , murowane na systemowej zaprawie klejowej. Ściany usztywnione rdzeniami żelbetowymi o wymiarach
25x24 cm zbrojonymi wg projektu konstrukcji.
Ocieplone z zewnątrz styropianem EPS033 (λ=0,033 W/mK) o gr. 16 cm. Płyty ze styropianu mocowane do
muru metodą lekką-mokrą (zaprawą klejową oraz dodatkowo łącznikami mechanicznymi z trzpieniem
tworzywowym, kołki łączników z kapturkami styropianowymi).
Ściana SZ3 wzdłuż boksów stalowych ocieplona wełna mineralną gr. 16cm λ=0,033 (W/mK).
Wykończone od zewnątrz tynkiem silikatowo – silikonowym np. Ceresit CT 174 z boniowaniem systemowym
(profile PCV szer. 20 mm i gł. 22mm).
Wykończone od wewnątrz tynkiem gipsowym oraz zgodnie z opisem pomieszczeń. Na sali sprzedaży
miejscowo stosować dodatkowo gładź gipsową (komunikacja klientów, ściany nie zasłonięte regałami).
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.
2

Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych U ≤ 0,20 W/m K
Klasa odporności ogniowej ścian zewnętrznych min. EI30 (R30 główna konstrukcja nośna)
5.4.

KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

Więźba dachowa może być wykonana w drewnianej konstrukcji lub stalowej. Preferowana jest drewniana
więźba dachowa.
Więźba dachowa prefabrykowana z drewna litego łączonego na płytki kolczaste Mitek wg projektu
konstrukcyjnego. Wiązary oparte bezpośrednio na wieńcu żelbetowym.
W konstrukcji stalowej dachu głównymi elementami nośnymi konstrukcji zasadniczej bryły dachu są dźwigary w
rozstawie 6,10 m z ryglem z dwuteownika i ściągiem wg projektu konstrukcyjnego. Dźwigary oparte na wieńcu
żelbetowym ścian podłużnych budynku w miejscu żelbetowych rdzeni ze stopami fundamentowymi.
5.5.

PRZEKRYCIE DACHOWE – D1

Przekrycie dachowe dla drewnianej konstrukcji dachu – D1
Pokrycie dachowe z blachodachówki na łatach drewnianych o przekroju 5 x 5 cm i kontrłatach drewnianych o
przekroju 5 x 3 cm. Wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalności SD<0,007 m na deskach dystansowych
3,8x20 cm. Deski w rozstawie 1m mocowane za pomocą łączników ciesielskich 60x80 co 1,5m. Pomiędzy
deskami izolacja termiczna. Wełna mineralna (λ=0,035 W/mK) gr. 20 cm. Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm
klejona na zakład, układna na deskowaniu gr.22mm. Deskowanie wykonane z desek lub płyt OSB, przybitych
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do górnych pasów drewnianych wiązarów kratowych stanowiących konstrukcje nośną dachu wg projektu
konstrukcyjnego. Miedzy wiązarami pustka powietrzna. Sufit systemowy podwieszany min. 30 cm poniżej spodu
dolnych pasów drewnianych wiązarów kratowych konstrukcji dachu. Przestrzeń instalacyjna pomiędzy spodem
konstrukcji dachu a sufitem pomieszczeń. Elementy drewniane przekrycia zabezpieczone certyfikowanymi
preparatami ogniochronnymi do stopnia NRO (np. Fobos M-4).
2

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U ≤ 0,15 W/m K

5.6.

FRONTON

FRONTON – ZADASZENIE ZWIEŃCZAJĄCE ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ
Zadaszenie o wysięgu 60cm oraz grubości 30 cm. Wykonane w konstrukcji drewnianej (wersja 2A) lub stalowej
(wersja 2B) odpowiednio do konstrukcji dachu budynku wg projektu konstrukcyjnego. Konstrukcja zadaszenia
obłożona płytami cementowymi gr. 12 mm np. CEMENTEX oraz od spodu styropianem EPS-038 gr. 3 cm.
Podbitka zadaszenia wykończona zewnątrz tynkiem silikatowo-silikonowym. Czoło zadaszenia wykonane z
blachy gr. 2-3mm w postaci profilu „C” o gr. 30 cm. Łączenia profilu spawane, szlifowane i szpachlowane (
szpachla samochodowa), następnie malowane natryskowo farbą RAL9010. Zadaszenie pokryte
blachodachówką.
FRONTON – ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
Zadaszenie o wysięgu 120 cm oraz grubości 30 cm. Wykonane w konstrukcji stalowej wg projektu
konstrukcyjnego. Konstrukcja zadaszenia obłożona płytami cementowymi gr. 12 mm np. CEMENTEX oraz od
spodu styropianem EPS-038 gr. 3 cm. Podbitka zadaszenia wykończona zewnątrz tynkiem silikatowosilikonowym. Po zewnętrznym obrysie zadaszenia znajduje się pogrążone korytko odwadniające,
odprowadzające wody opadowe do rynny a następnie do rury spustowej. Czoło zadaszenia wykonane z blachy
gr. 2-3mm w postaci profilu „C” o gr. 30 cm. Łączenia profilu spawane, szlifowane i szpachlowane ( szpachla
samochodowa), następnie malowane natryskowo farbą RAL9010.
Zadaszenie pokryte 2x papą
termozgrzewalną. Korytko odwadniające oraz rura spustowa podgrzewane, wyposażone w system
przeciwoblodzeniowy.
ŚCIANY FRONTONU
Ściany gr. 30 cm wysunięte 60 cm i 120 cm od ścian budynku. Wykonane w konstrukcji stalowej wg projektu
konstrukcyjnego. Konstrukcja ścian obłożona płytami cementowymi gr. 12 mm np. CEMENTEX. Do wysokości
+2,40m wykończone aluminiowymi płytami kompozytowymi np. EXTRABOND o gr. paneli 4 cm, powyżej
obłożone styropianem EPS-038 gr. 3 cm i wykończone zewnątrz tynkiem silikatowo-silikonowym. Czoła ścian
wykonane z blachy gr. 2-3mm w postaci profilu „C” o gr. 30 cm. Łączenia profilu spawane, szlifowane i
szpachlowane ( szpachla samochodowa), następnie malowane natryskowo farbą RAL9010.
5.7.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Ściana wewnętrzna działowa (w osi „C” ściana nośna) – SW1
3
Ściany z bloczków o gr. 24 cm z betonu komórkowego o klasie wytrzymałości 2,5 i gęstości 500 kg/m ,
murowane na systemowej zaprawie klejowej. Pod ściany wykonać fundament wg projektu konstrukcyjnego.
Wykończone tynkiem gipsowym oraz zgodnie z opisem pomieszczeń.
2

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U ≤ 1,00 W/m K
Ściana wewnętrzna działowa– SW2
3
Ściany z bloczków o gr. 12 cm z betonu komórkowego o klasie wytrzymałości 2,5 i gęstości 500 kg/m ,
murowane na systemowej zaprawie klejowej. Wykończone tynkiem gipsowym oraz zgodnie z opisem
pomieszczeń.
2

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U ≤ 1,00 W/m K
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Ściana wewnętrzna działowa (pomieszczenie kotłowni) – SW3
3
Ściany kotłowni z bloczków o gr. 24 cm z betonu komórkowego o klasie wytrzymałości 2,5 i gęstości 500 kg/m ,
murowane na systemowej zaprawie klejowej. Pod ściany wykonać fundament wg projektu konstrukcyjnego.
Wykończone tynkiem gipsowym oraz zgodnie z opisem pomieszczeń.
2

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U ≤ 1,00 W/m K
Klasa odporności ogniowej min. REI60
5.8.

RODZAJE WYKOŃCZENIA ŚCIAN

SW-1-1 (pom. 07-kotlownia,08,09-szatnie,10-komunikacja personelu,13-pom. socjalne,14-pom. kierownika)
Lamperie malowane farbą olejną od cokoliku do wysokości ościeży drzwi – 2,05 m, powyżej farba emulsyjna
odporna na zmywanie (kolor biały, RAL 9010), w pom. 07,10,13,14 farby o IV klasie zmywalności wg PN-EN
13300, w szatniach (pom. 08, 09) o III klasie zmywalności.
SW-1-2 (pom. 02-komunikacja klientów,03-sala sprzedaży, 04-przedsionek toalety dla klientów)
Farba emulsyjna odporna na zmywanie o III klasie zmywalności, od cokoliku do wysokości sufitu
podwieszanego (kolor biały, RAL 9010)
SW-1-3 (pomieszczenia 16-komora dostaw dziennych, 19-komora dostaw nocnych)
Lamperia z blachy aluminiowej ryflowanej gr. 3mm do wysokości 1,50m - niemalowana, powyżej blachy ściana
malowana farbą emulsyjną odporną na zmywanie o III klasie zmywalności (kolor biały, RAL 9010)
W narożnikach (kąty zewnętrzne) blacha ryflowana wyginana. Nie stosować połączeń na kątowniki.
SW-2-1 (pom. 11,12-toalety dla personelu,15-pom. porządkowe/mycia wózków)
Płytki ceramiczne gładkie 20x20 cm (półmatowe, kolor biały RAL 9010, fuga kolor szary, RAL 7046 o szer. 3
mm) – układane na ścianach od cokołu do poziomu +2,05, powyżej farba emulsyjna odporna na zmywanie
(kolor biały, RAL9010), łączenie płytek z tynkiem przez listwę krawędziową, w toaletach (pom. 11,12) farba o III
klasie zmywalności, w pom. 15 o I klasie zmywalności.
SW-2-2 (pom. 17 – stoisko piekarnicze)
Płytki ceramiczne Ceramika Paradyż, typ Tamoe Nero Ściana Kafel (cegiełka), gładkie, 9,8x19,8 cm, kolor
czarny, fuga kolor czarny o szer. 3 mm, układane na ścianach „na mijankę” od cokołu do poziomu sufitu.
SW-2-4 w postaci fartucha przy urządzeniach sanitarnych w pomieszczeniu socjalnym (13), szatniach (08,09)
oraz w komorze dostaw dziennych (16)
Płytki ceramiczne gładkie 20x20 cm (półmatowe, kolor biały RAL 9010, fuga kolor szary, RAL 7046 o szer. 3
mm) – układane na ścianach od cokołu do poziomu +2,05
SW-2-5 (pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogólnodostępne 05,06)
Płytki ceramiczne gładkie 9,8x19,8 cm (kolor biały, fuga kolor biały o szer. 3 mm) Ceramika Paradyż, typ Tamoe
Bianco Ściana Kafel, zwieńczenie płytek za pomocą dekoru 5x19,8 cm Ceramika Paradyż, typ Tamoe Bianco
London,– układane na ścianach „na mijankę” od cokołu do poziomu +1,40, powyżej farba emulsyjna odporna na
zmywanie (kolor szary, RAL7037), w pom. 06 farba o III klasie zmywalności, w pom. 05 o I klasie zmywalności.
5.9.

PODŁOGI I POSADZKI

Podłoga na gruncie przeznaczona pod transport palet (pom. 01,02,03,15,16,17,19,20) - P1
Wierzchnia warstwa wykończeniowa: posadzka PO-1-1 płytki gresowe przemysłowe 20x20x1,5 cm (pom.
02,03,15,16,17,19,20) lub posadzka PO-1-2 płytki gresowe 20x20x1,3cm (pom. 01) układane metodą
wibracyjną na podbudowie półsuchej gr. 6 cm - zgodnie z technologią producenta.
Płyta betonowa B25 o gr. 16 cm, zbrojnie rozproszone w postaci włókien stalowych dodawanych do mieszanki
3
betonowej w ilości 25 kg/m . Płytę należy dylatować w polach max. 6,0x6,0m poprzez nacięcie jej na gł. 8cm.
2
Dylatacje obwodowe ze styropianu 1 cm. Wymagana nośność posadzki 700 kg/m obejmuje zaplecze
magazynowe, salę sprzedaży oraz część pomieszczenia kierownika (w miejscu ustawienia sejfów).
Izolacja termiczna: Polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm, kl. 300, (λ=0,038 W/mK).
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podłogi w postaci dwukrotnej warstwy folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm.
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Podkład z chudego betonu B10 o gr. 10cm. Podsypka piaskowa ustabilizowana IS>0,98 gr. min. 30cm.
Rodzimy grunt nośny o min E2=100 MPa (w przypadku gorszych parametrów gruntu należy go wzmocnić).
2
Współczynnik przenikania ciepła przegrody U ≤ 0,30 W/m K
Podłoga na gruncie (pom. 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14) – P2
Wierzchnia warstwa wykończeniowa: posadzka PO-2-1 płytki gresowe 30x30x1,2 cm (pom. 07-14) lub
posadzka PO-1-2 płytki gresowe 20x20x1,3cm (pom. 04-06) układane na warstwie klejowej wg technologii
producenta.
Płyta betonowa B25 o gr. 12 cm, zbrojnie rozproszone w postaci włókien stalowych dodawanych do mieszanki
3
2
betonowej w ilości 25 kg/m . Dylatacje obwodowe ze styropianu 1 cm. Wymagana nośność posadzki 700 kg/m
(w miejscu ustawienia sejfów).
Izolacja termiczna: Polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm, kl. 300, (λ=0,038 W/mK). Nad izolacją termiczną
warstwa poślizgowa z folii PE.
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podłogi w postaci dwukrotnej warstwy folii izolacyjnej PE gr. 0,3mm.
Podkład z chudego betonu B10 o gr. 10cm. Podsypka piaskowa ustabilizowana IS>0,98 gr. min. 30cm.
Rodzimy grunt nośny o min E2=100 MPa (w przypadku gorszych parametrów gruntu należy go wzmocnić).
2
Współczynnik przenikania ciepła przegrody U ≤ 0,30 W/m K
Układ konstrukcji posadzki P3 w mroźni:
- płytki gresowe przemysłowe mrozoodporne na podbudowie betonowej gr. 6cm
- posadzka betonowa z betonu B25 gr. 16cm ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 20 kg/m3
- izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS, gr. 16cm (2x8cm), kl. 300
- 2 x folia izolacyjna PE gr. 0,3mm
- podsypka piaskowa, w której należy rozłożyć kable grzewcze lub matę grzewczą (15W/mb) gr. 5cm
- podkład z chudego betonu B10, gr. 5cm
- podsypka piaskowa ustabilizowana IS>0,98 gr. min. 30cm/rodzimy grunt nośny o min E2=100 MPa (w
przypadku gorszych parametrów gruntu należy go wzmocnić)
UWAGA:
Konstrukcję podbudowy podłóg należy dostosować do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

PO-1-1 – Posadzka z płytek gresowych przemysłowych 20x20x1,5 cm
(pom. 02,03,15,16,17,19,20)
Zastosować tylko gatunek I - NIE UKŁADAĆ NA KLEJ.
Układać metodą wibracyjną na podbudowie półsuchej gr. 6 cm - zgodnie z technologią producenta. Dylatacje
wg technologii min 6mx6m. Fugi o szer. 3mm. w kolorze szarym RAL 7046. Cokoły o wysokości 10cm z płytek
gresowych przemysłowych licowane z wykończoną płaszczyzną ściany.
Producent:
CASALGRANDE PADANA - 200x200x15mm; typ GARDA, powierzchnia ulepszona,
LASSELSBERGER s.r.o.- 200x200x15mm; typ LUNA SF TAF29L14
PO-1-2 – Płytki gresowe 20x20x1,3 cm
(pom. 01,04,05,06)
Zastosować tylko gatunek I. Układać na klej. Fuga o szer. 3mm w kolorze płytek. Cokoły o wysokości 10cm z
płytek gresowych licowane z wykończoną płaszczyzną ściany.
Producent:
Ceramika Paradyż - 200x200x13mm typ BAZO NERO GRES SÓL-PIEPRZ MAT
PO-2-1 – Płytki gresowe 30x30x1,2 cm
(pom. 07-14)
Zastosować tylko gatunek I. Układać na klej. Fuga o szer. 3mm (kolor szary, RAL7046). Cokoły o wysokości
10cm z płytek gresowych licowane z wykończoną płaszczyzną ściany.
Producent:
Ceramika Nowa Gala S.A. - płytka QUARZITE 300x300x12mm, typ QZ 01
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Cokoły – CK1, CK2
Cokół o wysokości 10cm z płytek jak na podłodze - licowane z wykończoną płaszczyzną ściany.
Wszystkie połączenia płytek i posadzek wykonać w taki sposób, aby przejeżdżanie wózkami na palety nie
powodowało uszkodzeń.
W pomieszczeniach z wpustem podłogowym należy wykonać 1% spadki w kierunku wpustu.
Należy zwrócić uwagę na harmonogram wykonania warstw posadzek, tak by umożliwić montaż elementów do
posadzki, dotyczy to w szczególności strefy kas.
Układ płytek:
-płytki w układzie prostym szachownicowym, na sali sprzedaży należy zaczynać układać (od całej płytki) od
strony strefy wejścia klientów w kierunku lad chłodniczych;
-połączenie zewnętrznych drzwi wejściowych z kostką betonową należy tak wykonać by od zewnątrz nie były
widoczne płytki podłogowe;
- łączenie kostki bet. z płytkami - główne wejście (łączenie materiałów - kątownik stalowy 60x60)
- płytki jednego rodzaju układać w sposób ciągły, a łączenia różnych materiałów okładzinowych wykonać za
pomocą odpowiednich szyn kątowych ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego.
Drogi transportowe w komorze dostaw:
Należy wykonać pasy wydzielające drogi transportowe z płytek 20x20cm w kolorze żółtym np. Kerasig firmy
Argelith, o szerokości 140 cm (wymiar pomiędzy wewnętrznymi krawędziami żółtych płytek).
Wejście do komory dostaw nocnych:
Przed bramą zewnętrzną do komory dostaw nocnych zastosować od wewnątrz jeden rząd płytek kotwowych
STELCON typ S3/V2A o wymiarach 30x30 cm.
5.10. SUFITY
Sufity podwieszane wykonać nad wszystkimi pomieszczeniami.
SF-1 (pom.01-przedsionek wejściowy, 02-komunikacja klientów,03-sala sprzedaży, 17-stoisko piekarnicze)
Sufit podwieszany, modułowy 60x60cm, np. firmy AMF THERMATEX Feinstratos, system C - z widoczną
konstrukcją, płyty wyjmowane, typ krawędzi płyty VT 15/24 (płyty fazowane)
SF-2 (pom.04-06, 08-20)
Sufit podwieszany, modułowy 60x60cm, np. firmy AMF THERMATEX Feinstratos, system C - z widoczną
konstrukcją, płyty wyjmowane, typ krawędzi płyty SK (płyty niefazowane).
SF-3 (pom.07- kotłownia)
Sufit z płyt gipsowo-kartonowych pełnych na stelażu systemowym p.poż. REI60 (zabezpieczenie od działania
ognia z dwóch stron stropu) np. firmy KNAUF D131 przęsłowy samonośny – strop mocować do ścian kotłowni o
odporności REI60. Sufitu nie montować do konstrukcji dachu. Obudowę instalacji przechodzących przez sufit
wykonać o odporności ogniowej REI60 w systemie gipsowo-kartonowym.
Sufity montować zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta sufitów.
ZABEZPIECZENIE PRZED WŁAMANIEM
Zabezpieczenie przed włamaniem sufitu pomieszczenia kierownika w postaci kraty z prętów ø12 mm i oczkach
15x15 cm wg proj. konstrukcyjnego. Krata mocowana do konstrukcji ścian pomieszczenia kierownika 30 cm
ponad sufitem powieszanym.
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5.11. FASADA SZKLANA
System fasadowy słupowo-ryglowy np. ALUPROF MB-SR50N HI+ (oznaczony na rysunkach symbolami Fs1 i
Fs2). Konstrukcja systemowa z ocieplonych, wzmocnionych profili aluminiowych. Słupy, rygle, listwy maskujące
w kolorze szarym grafitowym RAL 7024 matowy. Szklenie zestawami termoizolacyjnymi ze szkła zespolonego.
2
Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m K
Panele szklane: szklenie zespolone dwukomorowe, trzyszybowe - od zewnątrz: szkło laminowane
antywłamaniowe np. plikington OPTILAM 9,5 (P4A), od strony wewnętrznej szkło laminowane bezpieczne, np.
PLIKINGTON OPTILAM 8,8 (P2A),
Fasada mocowana do konstrukcyjnych elementów budynku za pomocą systemu wsporników o odpowiednim
przeznaczeniu i nośności wg producenta np. ALUPROF S.A. kotwy montażowe należy dobierać do rodzaju
podłoża nośnego.
Portal wejściowy z aluminiowych płyt kompozytowych np. EXTRABOND firmy ALUPROF w kolorze żółtym RAL
1016 matowym.

5.12. STOLARKA

STOLARKA ZGODNIE Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIE STOLARKI.
Szklenie (klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN 356:2000)
- szkło bezpieczne P2A (chronią przed zranieniem, mogą stanowić czasową ochronę przy próbie włamania bez
przygotowania)
- szkło antywłamaniowe P4A (szyby utrudniające włamanie, mogą zastępować kraty o oczku 150 mm wykonane
z drutu stalowego o średnicy 10 mm)
DRZWI ZEWNĘTRZNE:
Drzwi metalowe, pełne, ocieplone oraz w witrynie aluminiowe z szkleniem zespolonym dwukomorowym,
2
trzyszybowym, o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,5 W/m K.
OKNA ZEWNĘTRZNE:
- stosować profile aluminiowe wzmacniane, ocieplone – wszystkie szyby zewnętrzne są szybami izolacyjnymi
2
(szyba zespolona). Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m K.
Parapety zewnętrzne– aluminiowe lub stalowe powlekane – kolorystyka zgodna z kolorem ramiaka okiennego.
Uwagi!
W drzwiach automatycznych rozsuwanych zastosować zamki haczykowe.
Od zewnątrz nie montować klamki / gałki.
DRZWI WEWNĘTRZNE:
Do wszystkich typów drzwi wewnętrznych zastosować ościeżnice metalowe regulowane np. PORTA typ A, B
lub C (w zależności od grubości ściany ) w kolorze białym lub ościeżnica stalowa, ale tylko gdy ze względów
technicznych nie można zamontować ościeżnicy regulowanej.
KONTROLA DOSTĘPU (do drzwi Dw8)
- elektroniczny zamek szyfrowy np. SL2000B firmy Roger
- zasilacz 12V
- elektrozamek rewersyjny np.ES-S12DC-R firmy SCOT
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- przycisk awaryjny np. APKW firmy YOTOGI lub FP2 firmy CQR
- od strony komory dostaw klamka kulkowa np. firmy Gamet
Uwagi do drzwi wewnętrznych:
1. We wszystkich drzwiach klamki bezpieczne stalowe, ze stalowymi szyldami w kolorze srebrnym mocowanymi na śruby i nakrętki stalowe, język w zamku stalowy, pełny; np. DH-Z-30-SS producent Gamet,
Jowisz producent Metal-Bud.
2. Zawiasy wkręcane w przypadku drzwi PORTA, natomiast zawiasy spawane w przypadku ościeżnicy stalowej.
3. Wszystkie drzwi wewnętrzne zamykane na zamek z wkładką patentową, za wyjątkiem drzwi do kabin
ustępowych, kabin natryskowych i kabin pisuarów.
5. Kratki wentylacyjne, kontaktowe – aluminiowe lub stalowe białe RAL9010. Rodzaj i wielkość kratki
wentylacyjnej, kontaktowej, a także miejsce zamontowania (w których drzwiach) należy każdorazowo sprawdzić
z projektem wentylacji.

5.13. ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA

WYCIERACZKI:
W1 - WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA - stalowa ocynkowana, wpuszczana, antypoślizgowa prasowana, z
płaskowników seratowanych, płaskownik nośny: 25x2 mm, wielkość oczek: 55x11 mm, wysokość wycieraczki:
25 mm, wymiar wycieraczki: 210x150cm (w trzech modułach 70x150cm), wymiary dostosować do szerokości
drzwi wejściowych oraz do modułu kostki betonowej,
- kostka betonowa dookoła wycieraczki nie może być docinana, należy stosować tylko pełne / gotowe elementy
- pod wycieraczkę należy wykonać podkonstrukcję (z profili zamkniętych 60x30x4 i 40x30x4)
- odwodnienie otworu wpustowego wycieraczki – podłączone do kanalizacji deszczowej (odwodnienia terenu)
Ø50
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W2 - WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA - gumowa, o wymiarach 140x200cm, w ramie z kątownika.
- wymiar wycieraczki dostosować do wielkości przedsionka (wymiary wycieraczki z zachowaniem modułu płytek
– krotność 20cm, z pozostawionym marginesem na 2 płytki - 40 cm),
- płytki dookoła wycieraczki nie mogą być docinane muszą być pełnowymiarowe,
Uwagi:
1. Ramka powinna być przytwierdzona do podłoża za pomocą kołków rozporowych, lub należy wbetonować
dołączone "wąsy".
2. Podłoże pod wycieraczkę musi być równe. W przypadku jakichkolwiek nierówności zaleca się ich
wygładzenie, lub wylanie masy samopoziomującej.
3. Otwór wypustowy na wycieraczkę należy ograniczyć ramką montażową, dostarczaną razem z wycieraczką
lub wykonać ją z kątownika 25x25x3mm.
4. Kątownik należy montować w taki sposób by poziome ramię 25mm licowało się z powierzchnią podłoża, a
pionowe ramię nie wystawało ponad powierzchnię podłogi.
5. Wycieraczki muszą być wyjmowane, w poziomie podłogi. Konstrukcja wycieraczek musi zapewnić
bezproblemowy przejazd dla wózków klientów - przystosowana do obiektów handlowych.

ODBOJNIKI :
Budynek zabezpieczony odbojnikami przed uderzeniem wózkami sklepowymi, paleciakiem
OD1 - odbojnik (wolnostojący) z rur ze stali nierdzewnej mocowany do posadzki, zabezpiecza witryny, drzwi.
OD2 - odbojnik (przyposadzkowy) z profilu półzamkniętego Kz220X40x2,5 - stal ocynkowana ogniowo,
mocowanego do ściany za pomocą dybli i profilu mocującego, zastosować w komorze dostaw i na sali
sprzedaży w miejscu ustawienia palet oraz przy ścianach zbliżonych do dróg transportowych towaru.
OD3 - odbojnik (ścienny) z płyty MDF, nad posadzką na wys. 75cm (dół deski) 250x18mm (zakonserwowana i
niemalowana), zastosować w korytarzu części socjalnej i na sali sprzedaży w miejscu ustawienia palet oraz
przy ścianach zbliżonych do dróg transportowych towaru.
OD4 - odbojnik (przyposadzkowy) – dostarczany razem z regałami wg wytycznych dostawcy, z blachy gr.
1,5mm, dł. dopasowana do modułu regału chłodniczego, ze stali nierdzewnej, mocowany do posadzki za
pomocą dybli chemicznych, otwory montażowe zabezpieczyć plastikowymi zaślepkami; zabezpiecza regały
chłodnicze na sali sprzedaży.
OD5 - odbojnik (przyposadzkowy) – dostarczany razem z regałami wg wytycznych dostawcy, z blachy gr.
1,5mm, ze stali nierdzewnej, mocowany do posadzki, długość dopasować do zastosowanych urządzeń, kształt
(promień krzywizny) odbojnika należy dopasować do urządzenia - odbojnik musi przylegać do jego obudowy,
zabezpiecza chłodziarki/zamrażarki na sali sprzedaży.
OD6 - odbojnik mocowany w osi regałów z profili stalowych zamkniętych zimnogiętych 200x100x4mm dł.
100cm, mocowany do posadzki, montowany na sali sprzedaży
OD7 - odbojnik drzwiowy, gumowy, mocowany do podłogi lub ściany (za drzwiami), chroniący ścianę przed
uszkodzeniem skrzydłem drzwiowym / klamką.
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OD8 - słupek ze stali nierdzewnej szczotkowanej, H=700 mm, ∅ = 80 mm, montowany do własnego fundamentu
betonowego, chroniący z zewnątrz portal wejściowy przed uszkodzeniem.

Lokalizacja odbojnika OD8

Detal odbojnika OD8

WZ1 – podkonstrukcja do montażu gniazd wtykowych zamrażarek i chłodziarek, typowe profile Baks, profil
stalowy 1,2mm
S01 – słup stalowy średnicy 82.5mm i grubości ścianki 5mm jako rura stalowa, mocowany do posadzki,
montowany w komorze dostaw dziennych i komorze dostaw nocnych w rejonie bram
Na zewnątrz budynku budynek zabezpiecza się:
- naprowadzacze stalowe z rury średnicy 140mm mocowane do własnego betonowego fundamentu dla
nakierowania samochodu dostawczego do bramy dostaw
- S03 – słup stalowy średnicy 300mm jako rura stalowa wypełniona betonem przy narożnikach budynku oraz
przy zjeździe do pochylni zjazdowej do komory dostaw
- SP-02 – osłona przeciwuderzeniowa ochrony słupów oświetleniowych
- SP-05/M - bariera drogowa – wzdłuż ściany na pochylni zjazdowej do komory dostaw
Uwagi:
1. Lokalizację odbojników oraz ich ilość - należy zweryfikować z zatwierdzonym layout’em sklepu (układem
regałów, ilością i rodzajem urządzeń chłodniczych itp.)
2. Materiał: stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna
3. Mocowanie: do posadzki należy mocować tylko za pomocą kotew chemicznych
(chemiczne kotwy wklejane) Np. Systemowe rozwiązania firmy HILTI, HIT-MM PLUS żywica iniekcyjna uniwersalna żywica hybrydowa HIT-V, HAS-E pręt kotwy
NAPĘDY DRZWI AUTOMATYCZNYCH ROZSUWANYCH
dotyczy drzwi zewnętrznych Dz-6
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Uwaga, w celu ustandaryzowania i spełnienia wymagań bezpieczeństwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne i
zewnętrzne (w drzwiach automatycznych), dostarcza dostawca napędów do drzwi.
Besam – typ napędu : SL 500, UniSlide
ASSA ABLOY Entrance Systems
Ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa
www.assaabloyentrance.pl
Record - typ napędu: SYSTEM 20
RECORD drzwi automatyczne
Stara Iwiczna, ul. Nowa 23
05-502 Piaseczno
www.record.pl
Geze - typ napędu: Powerdrive, ECdrive
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21, 03-236 Warszawa
www.geze.pl
Uwagi (dotyczące wszystkich napędów):
1. Możliwość zamknięcia sklepu na noc na zamek w przypadku pozostawienia w pozycji wyłączenia albo zaniku
prądu lub awarii, czujki ruchu, bariery podczerwieni itp.
2. Wszystkie podzespoły napędu muszą spełniać obowiązujące przepisy oraz normy bezpieczeństwa.
3. Programator z wyświetlaczem kodów błędów i z blokadą elektroniczną bądź kluczykową (zabezpieczenie
przed dostępem osób nieuprawnionych do zmiany parametrów funkcji drzwi) – instrukcja w języku polskim musi
zostać załączona do dokumentacji odbiorowej. Programator (elektroniczny sterownik z wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym z komunikatami tekstowymi) z następ. funkcjami: praca automatyczna, praca
jednokierunkowa, stałe otwarcie, otwarcie zimowe, zamknięcie, praca ręczna, reset.
4. Zabezpieczenie anty-przeciążeniowe (np. termiczne, blokada mechaniczna skrzydła) układu silnikowego
(gwarancja przedstawiona na automat musi posiadać w swoim zakresie takie zabezpieczenia), zabezpieczenia
dodatkowe układów sterowania przed przeciążeniem.
5. Napędy zewnętrzne wyposażone w rygiel elektromechaniczny, możliwość ręcznego odblokowania drzwi.
6. Bariera podczerwieni – autotestujący i autokalibrujący czujnik zabezpieczający dwie sztuki w profilu
(rozmieszczenie na wysokości skrzydła zabezpieczające całą wysokość ciała – tułów, nogi. 20cm od dołu i 120
cm od dołu).
7. Napędy drzwi automatycznie przesuwanych wyposażyć w wózki jezdne składające się z 2 rolek jezdnych i 1
przeciwrolki lub tulejki zapobiegającej wypadnięciu wózka z toru jezdnego napędu.
8. Dostarczane drzwi muszą być zgodnie z normą PN-EN 16005. Norma ta dotyczy zabezpieczeń stosowanych
m.in. w drzwiach automatycznych przesuwanych w zakresie ochrony w trakcie cyklu zamykania i otwierania
(osoba przechodząca przez drzwi musi być wykryta z obu stron drzwi, w całym zakresie drogi, którą przejeżdża
skrzydło
drzwiowe). W zależności od sytuacji, strefa niebezpieczna może być zabezpieczona w następujący sposób:
a) bezpieczne odległości
b) krany ochronne
c) czujnik obecności
d) ograniczenie siły nacisku skrzydła
Zakłada się, że zastosowanie jednego z powyższych zabezpieczeń, spełnia wymogi normy.
UWAGA: Każdorazowo należy przeanalizować czy spełnione są wymogi normy PN-EN 16005.
Przygotowanie do montażu:
- Przewód zasilający 3x1,5mm2 oraz przewód systemu ppoż wyprowadzony ze ściany po lewej stronie przejścia
(patrząc od strony mocowania napędu) blisko krawędzi pokrywy tak, aby wyjście przewodu było zakryte
pokrywą napędu;
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- Zasilanie napędu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem 10A na tablicy rozdzielczej;
UWAGA:
W przypadku braku możliwości montażu przełączników w zalecanych odległościach – kontakt z kierownikiem
budowy / przedstawicielem JMP.
5.14. LOGO SKLEPU
Na elewacji frontowej zaprojektowano centralnie umieszczone logo sklepu mocowane do ściany. Logo
podświetlane o długości 573cm – logo „duże”.
Na terenie działki zaprojektowano pylon reklamowy, również z podświetlanym logiem sklepu, zamocowanym na
szczycie stalowego słupa. Logo również o długości 573cm, podświetlane, mocowane na wysokości 9,0m od
powierzchni terenu.
5.15. NAWIERZCHNIE WOKÓŁ BUDYNKU
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej, niefazowanej, o grubości 8 cm, spoinowanej piaskiem. Przed
wejściem głównym kostka Kontur Bruk-Bet w kolorze grafitowym. Przed wejściem należy wykonać obniżenie
nawierzchni do montażu wycieraczki stalowej o wymiarach 150x210cm. Pozostałe nawierzchnie z kostki
betonowej „dwuteownik” BEHATON Bruk-Bet. Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki w kolorze grafitowym.
Miejsce dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni w kolorze niebieskim, malowanej farbą chemoutwardzalną
w kolorze RAL 5010. Linie oddzielające miejsca postojowe wyznaczono poprzez naprzemienne ułożenie kostki
szarej z grafitową. Drogi, place manewrowe, chodniki o nawierzchni z kostki w kolorze szarym. Krawężniki na
końcach miejsc postojowych wyniesione o 12cm ponad nawierzchnię parkingu, szerokości 15cm, z ławą
oporową. Drogi wewnętrzne o szerokości 6,0m. Nośność dróg 110 kN/oś. Krawężniki opasek przy budynku na
styku z terenem biologicznie czynnym jako krawężniki szerokości 8cm, bez ławy oporowej. Wszystkie przejścia i
komunikacja pieszych po terenie obiektu wykonana jako bezprogowa. Na całym froncie budynku na styku drogi
z chodnikiem krawężnik obniżony, bezprogowy.
Spadki nawierzchni na drogach komunikacji pieszej i kołowej: min. 0,5%, max. 1,5%.
Konstrukcja nawierzchni chodnika w strefie wejściowej - kostka – N1
- 8 cm - kostka brukowa betonowa niefazowana typu KONTUR – kolor grafitowy
- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 25cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
E2≥130MPa, I0≤2,2
- podłoże doprowadzone do grupy nośności G1* tj. E2≥80MPa, I0≤2,2; grubość i rodzaj wzmocnienia podłoża
dostosowana do panujących warunków gruntowych oraz wymagań mrozoodporności
* wzmocnienie podłoża należy wykonać wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Półsztywnych GDDKiA 2014.
Konstrukcja nawierzchni jezdni – kostka – N2
- 8 cm - kostka brukowa betonowa niefazowana typu Behaton – kolor szary
- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 25cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
E2≥130MPa, I0≤2,2
- podłoże doprowadzone do grupy nośności G1* tj. E2≥80MPa, I0≤2,2; grubość i rodzaj wzmocnienia podłoża
dostosowana do panujących warunków gruntowych oraz wymagań mrozoodporności
* wzmocnienie podłoża należy wykonać wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Półsztywnych GDDKiA 2014
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych – kostka – N3
- 8 cm - kostka brukowa betonowa niefazowana typu Behaton – kolor grafitowy
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- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 25cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
E2≥130MPa, I0≤2,2
- podłoże doprowadzone do grupy nośności G1* tj. E2≥80MPa, I0≤2,2; grubość i rodzaj wzmocnienia podłoża
dostosowana do panujących warunków gruntowych oraz wymagań mrozoodporności
* wzmocnienie podłoża należy wykonać wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Półsztywnych GDDKiA 2014
Miejsca postojowe należy wyznaczyć przy użyciu kostki koloru szarego.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu do doku dostaw - kostka – N4
- 8 cm - kostka brukowa betonowa niefazowana typu Behaton – kolor szary (warstwa ścieralna)
- 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 25cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
E2≥130MPa, I0≤2,2
- podłoże doprowadzone do grupy nośności G1* tj. E2≥80MPa, I0≤2,2; grubość i rodzaj wzmocnienia podłoża
dostosowana do panujących warunków gruntowych oraz wymagań mrozoodporności
* wzmocnienie podłoża należy wykonać wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Półsztywnych GDDKiA 2014
UWAGA:
Konstrukcję podbudowy podłóg należy dostosować do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.
5.16. INSTALACJE SANITARNE
Wg projektu instalacji sanitarnych w dalszej części niniejszego projektu.
5.17. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wg projektu instalacji elektrycznych w dalszej części niniejszego projektu.
5.18. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie materiały wykończeniowe – płytki podłogowe i ścienne, sufity, kolory farb, materiały elewacyjne wraz
z wyposażeniem jak drzwi, elementy instalacji wymagają akceptacji Inwestora przed zamówieniem i
zamontowaniem.

Seweryn Nogalski

Tomasz Staszczyk

Projektant

Sprawdzający
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