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Zastosowane urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu ziemnego do instalacji. Zawór
odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjnoodcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a
wprowadzeniem przewodu do budynku.
Obiekt powinien być w czasie użytkowania poddany przez właściciela okresowej kontroli co najmniej
raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i
wentylacyjnych).
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.
Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem
pożaru, wybuchem i innymi szkodami.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH, Z
PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĄ TYCH URZĄDZEŃ

Scenariusz pożarowy. Analizując zagrożenie pożarowe w budynku przyjęto, że najbardziej
prawdopodobną przyczyną powstania pożaru może być:
1) prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez właściwego zabezpieczenia i
nie stosowanie się w tym zakresie do zasad bezpieczeństwa wynikających z ustaleń odrębnej
instrukcji,
2) wady instalacji i urządzeń technicznych oraz elektrycznych występujących w obiekcie,
3) prowadzenie prac niezgodnie z dokumentacją w tym zakresie, lub w sposób naruszający zasady
bezpieczeństwa pożarowego,
4) nieostrożność pracowników i innych osób, w tym z otwartym ogniem,
5) nieostrożność osób trzecich.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w strefach pożarowych budynku nie istnieje prawny obowiązek stosowania
systemu sygnalizacji pożarowej, zakłada się, że pożar zostanie wykryty przez pracowników w pierwszej
fazie jego rozwoju. Przyjęto, że po zauważeniu pożaru zostaną podjęte stosowne działania, polegające
między innymi na:
1) rozpoznaniu sytuacji:
a) sprawdzeniu, że faktycznie występuje zagrożenie pożarem, lub stwierdzenie, że wystąpił
alarm fałszywy,
b) ustaleniu, czy występuje zagrożenie życia ludzi w związku z pożarem,
c) określeniu, na czym polega zagrożenie, oraz:
- czy istnieje konieczność powiadomienia straży pożarnej, lub
- czy zagrożenie jest na tyle małe, że można je zlikwidować własnymi siłami za pomocą
gaśnic występujących w obiekcie,
2) podjęcie stosownych działań przewidzianych w procedurach postępowania w zależności od
występującej sytuacji i jej oceny:
a) powiadomienie straży pożarnej i osób kierownictwa,
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b) podjęcie działań gaśniczych przy użyciu gaśnic,
c) równoczesne z działaniem gaśniczym, rozpoczęcie ewakuacji ludzi z obiektu w zakresie
wynikającym z występującego zagrożenia.
Uwzględniając założenie prawidłowego działania pracowników i innych osób można spodziewać się, że
pożar nie będzie rozwijał się w sposób niekontrolowany, a ewentualna ewakuacja ludzi przebiegnie
sprawnie, przy założeniu przestrzegania wymagań bezpieczeństwa dla dróg ewakuacyjnych.
Przy braku dozoru po godzinach pracy, w przypadku powstania pożaru, istnieje niebezpieczeństwo jego
rozwoju.

Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z odrębnymi projektami w
tym projektami wykonawczymi i powykonawczymi, uzgodnionymi pod względem ochrony
przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, na każdym etapie
sporządzania.
Warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w budynku, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza pożarowego.
W budynku zastosowane zostały urządzenia przeciwpożarowe:
1) autonomiczny wydzielony system oświetlenia awaryjnego, ze zintegrowanymi inwerterami oraz
indywidualnymi bateriami zasilającymi, samoczynnie załączającego się w chwili zaniku zasilania
elektrycznego oświetlenia podstawowego,
2) główny/przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
3) stacjonarny system z detektorami wykrywania gazu ziemnego, działający w przypadku
przekroczenia stężenia gazu odpowiadającego 10% dolnej granicy wybuchowości oraz połączony
z zaworem automatycznie odcinającym dopływ gazu do instalacji.
Awaryjne oświetlenie jako autonomicznie wydzielony system, samoczynnie załączające się w chwili
zaniku zasilania elektrycznego oświetlenia podstawowego, stosuje się w pomieszczeniach oraz na
drogach ewakuacyjnych.
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia
podstawowego. Oświetlenie należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w
tym zakresie.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem
obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
Wszystkie urządzenia, które są niezbędne podczas pożaru w tym urządzenia przeciwpożarowe, muszą
być zasilane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i
odpowiednio oznakowany.
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Przewiduje się zainstalowanie dodatkowego przycisku sterującego wyłączeniem przeciwpożarowego
wyłącznika prądu, w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego.
Przycisk sterujący wyłączeniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilany kablem (PH 90).
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynnego
załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła
zasilającego oświetlenie awaryjne.

INFORMACJE O WYPOSAŻENIU W GAŚNICE

Strefa pożarowa obiektu musi być wyposażona, według analizy w instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego, w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami Norm
Europejskich dotyczących gaśnic; rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup
pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.
Przewiduje się następujące grupy pożarów w obiekcie:
A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne
zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli,
B – cieczy i materiałów stałych topiących się,
C – gazów.

spalanie

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde
100 m2 powierzchni strefy pożarowej (ZL).
Obiekt wyposażyć w następujące rodzaje gaśnic lub równoważne: proszkowe ABC.
Gaśnice w obiekcie muszą być rozmieszczone:
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
- przy wejściach do budynku,
- na klatce schodowej,
- na korytarzach,
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece,
grzejniki),
3) w obiekcie wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli
pozwalają na to istniejące warunki.
Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej
gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
Gaśnice usytuowane w miejscach, gdzie istnieje możliwość ich narażenia na uszkodzenia, należy
umieścić w szafkach ochronnych.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ
RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O DROGACH POŻAROWYCH,
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ZAOPATRZENIU W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO
TYCH DZIAŁAŃ

Do
budynku (N) o dwóch kondygnacjach nadziemnych zawierającego strefę pożarową
zakwalifikowaną do kategorii ZL III zagrożenia ludzi o powierzchni nie przekraczającej 1.000 m 2, nie
zachodzi prawny obowiązek zapewnienia drogi pożarowej.
Dla dojazdu jednostek ratowniczych do budynku istniejąca droga publiczna, umożliwiająca przejazd
pojazdów.
Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru należy
zapewnić w ramach ilości wody przewidywanej dla jednostki osadniczej z sieci wodociągowej
przeciwpożarowej.
Uwzględnia się hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe umieszczone przy zachowaniu odległości:
1) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75m,
2) innych niż wymieniony w pkt 1) hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego – do
150m,
3) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5m.
11. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono brak ekonomicznych i środowiskowych przesłanek do
zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło. Dla obu budynków zasadne
jest korzystanie z dotychczasowego źródła ciepła, jakim jest gaz ziemny. Inwestor niezależnie
w przypadku zmienionych uwarunkowań ekonomicznych lub innych zweryfikuje zasadność
wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Opracowała:

mgr inż. arch. Żaneta Wiatrak
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
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