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1 Założenia wstępne

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży architektonicznej dotyczący przebudowy 
części istniejącego budynku terrarium na wybieg dla waranów.

1.1 ELEMENTY POZA ZAKRESEM

Opracowanie nie obejmuje części lokalu usługowego  oraz części elementów już wykonanych:

-  pochylnia przed wejściem wraz ze schodami bocznymi została wykonana . Do wykonania  w zakresie 
wejścia to zadaszenia nad drzwiami Dz1 oraz Dz4, krata pomostowa przed drzwiami Dz4 wraz z 
drzwiami Dz4, balustrady, napis „SMOKI Z INDONEZJI. 
Drzwi wejściowe Dz1 ( 2 sztuki) wraz z kratami pomostowymi w podłodze zostały wykonane i są poza 
zakresem niniejszego opracowania.

1.2 ELEMENTY DODATKOWE DO ROZBIÓRKI

Elementami dodatkowymi przeznaczonymi do rozbiórki jest część wystroju wykonanego lokalu 
usługowego w miejscu projektowanego wiatrołąpu ( nr pom. 1.01). Do demontażu/skucia są tam 
kamienne okładziny ścian, gipsowe elementy dekoracyjne sufitu, płyty kamienne na podłodze oraz 
części tymczasowych ścianek działowych z płyt G-K ( szczegóły pokazano na rysunku wyburzeń nr 22.
Dodatkowo do skucia istniejąca podłoga betonowa w pomieszczeniach magazynu ( wykonanie nowych 
warstw podłogowych.
Powstałe elementy do rozbiórki zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym oraz opisane w 
dalszych częściach niniejszego opisu technicznego.

2 Opinia techniczna dotycząca możliwości przebudowy.

Na podstawie poniższej opinii technicznej stwierdzam iż jest możliwa przebudowa części istniejącego 
budynku na wybieg waranów.

Główny projektant:
mgr inż. arch. Łukasz Zarzycki 

OPINIA TECHNICZNA 
DOSTYCZĄCA MOZLIWOSCI ADAPTACJI MAGAZYNÓW NA WYBIEG WARANÓW I LOKAL 

USŁUGOWY
2.1 ZAŁOŻENIA.
2.2  DANE EWIDENCYJNE.

Inwestor: Zoo Wrocław sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław

Obiekt: Budynek Terrarium w Zoo Wrocław

Adres obiektu: ul. Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław
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Stadium: OPINIA TECHNICZNA, DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ 
MAGAZYNÓW W BUDYNKU TERRARIUM NA WYBIEG DLA WARANÓW.

2.2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opinię techniczną wykonano na podstawie umowy pomiędzy biurem projektowym Matikon Piotr 
Mateusiak, a firmą Tomasz Lichota architekt GAP Gabinet projektowy, reprezentowaną przez Tomasza 
Lichotę.

2.2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna, dotycząca możliwości przebudowy pomieszczeń 
magazynów w budynku terrarium na wybieg dla waranów i lokal usługowy.

2.2.3 MATERIAŁY PRZYJĘTE ZA PODSTAWĘ OPRACOWANIA.

Do sporządzenia niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały: 
o wizje lokalne połączone z oględzinami konstrukcji przedmiotowego budynku dokonane w marcu 

2012r.,
o archiwalną dokumentacje techniczną konstrukcji budynku terrarium w Ogrodzie Zoologicznym 

we Wrocławiu,
o inwentaryzację obiektu oraz projekt jego przebudowy, 
o obowiązujące normy oraz przepisy budowlane i literaturę techniczną, a w szczególności:

 1 PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.
 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

 2 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1:
 Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, 
ciężar własny,
 obciążenia użytkowe w budynkach,

 3 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6:
 Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie 
wykonywania 
 konstrukcji,

 4 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3:
 Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem,

 5 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4:
 Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru,

 6 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1:
 Zasady ogólne,

 7 PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5:
 Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne,

 8 PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji,
 9 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: 

 Reguły ogólne i reguły dla budynków,
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 10 PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8:
 Projektowanie węzłów,

 11 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3:
 Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla 
konstrukcji 
 z kształtowników i blach profilowanych na zimno,

 12 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1:
 Reguły ogólne i reguły dla budynków,

 13 PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1:
 Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji
 murowych,

 14 PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2:
 Wymagania projektowe, dobór materiałów i 
wykonanie murów,

 15 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1:
 Zasady ogólne,

Literatura techniczna:

1. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji  betonowych i murowych.,  Arkady, 
Warszawa 1973.  
2. Masłowski E.,  Spiżewska D.,  Wzmacnianie konstrukcji  budowlanych., Arkady, Warszawa 1988,  
3. Brandt K. S., Konstrukcje budowlane, naprawa, wzmacnianie,  przeróbki., WKL, Warszawa 1972. 
4. Thierry J., Zaleski S., Remonty  budynków i wzmacnianie   konstrukcji., Arkady, Warszawa 1982. 
5. Borusiewicz Wł., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego., Arkady, 
Warszawa 1985.
6. Sciślewski Z., Ocena uszkodzeń  konstrukcji przez korozję i agresywne substancje.  
7. Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady,  Warszawa 1970,
8. Żenczykowski W.,, Budownictwo ogólne, Tomy 1,2,3,4, Arkady, Warszawa 1976, 1980, 1981, 1967,
9. Janicki S., Wymiarowanie konstrukcji murowych i zespolonych., Arkady, Warszawa 1974,
10. Poradnik inżyniera i technika budowlanego, Tomy 5,6, Arkady, Warszawa 1986,
11. Stramski Z., Ogólne zasady sporządzania orzeczeń mykologiczno-budowlanych. 
Wyd. PZiTB Wrocław.

2.2.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI.

2.2.4.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem terrarium w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu, 
zlokalizowanym w części przylegającej do Odry. Jest to budynek objęty ochrona konserwatorską. 
Planowana przebudowa dotyczyć będzie tylko części magazynowej obiektu, która ma wymiary ok. 
21x21m. Nad magazynami zlokalizowane są pomieszczenia biurowe i laboratoryjne, które zostały 
dobudowane w późniejszym okresie istnienia budynku. Komunikację pionową zapewniają schody 
żelbetowe. Część magazynowa nie posiada podpiwniczenia.
Konstrukcję budynku stanowią murowane słupy i ściany z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej o 
nieustalonej wytrzymałości. Na ścianach i słupach oparto podciągi żelbetowe, podpierające strop nad 
parterem oraz ściany wyższej kondygnacji. Strop nad parterem jak i stropodach wykonane są jako 
żelbetowe. 
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Z dokumentacji archiwalnej wynika, że posadowienie budynku zrealizowane zostało za pośrednictwem 
stóp i ław ceglanych i ceglano – kamiennych. 

2.2.4.2 METODA BADAŃ

Opracowywanie opiera się w przeważającej części na wynikach badań makroskopowych, polegających 
na pomiarach i oględzinach badanej konstrukcji, jej elementów oraz materiałów, z których zastały one 
wykonane. W trakcie wizji lokalnej wykonano kilka odkrywek elementów konstrukcyjnych, które 
pozwoliły na szczegółowe określenie danych materiałowych i geometrycznych. 
Dokładnym badaniom i pomiarom poddano te obszary budynku, w których konieczne będzie 
przeprowadzenie wyburzeń fragmentów murowanych ścian nośnych oraz stropu i stropodachu, w 
których wykonane będą otwory pod świetlik.
W czasie badań i oględzin wykonano niezbędne pomiary inwentaryzacji budowlanej oraz pomiary 
inwentaryzacyjne konstrukcji, jej geometrii, mające bezpośredni wpływ na nośność i bezpieczeństwo 
użytkowania. Sporządzono również inwentaryzację obciążeń działających na konstrukcję budynku.
Ponadto przeprowadzono rozmowy z pracownikami zoo, na podstawie których ustalono podstawowe 
dane o sposobie eksploatacji badanego obiektu.
Wszystkie zebrane dane pozwoliły na wydanie opinii o stanie technicznym konstrukcji budynku, jak też 
stanowiły podstawę do wydania wytycznych do projektu budowlanego przebudowy obiektu oraz 
dopuszczenia go do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

2.2.4.3 SŁUPY I ŚCIANY KONSTRUKCYJNE MAGAZYNU

W poziomie parteru występują ściany murowane na zaprawie wapiennej o nieustalonej wytrzymałości. 
Ich grubość jest zróżnicowana i wynosi ok. 65cm dla ścian zewnętrznych i ok. 30cm dla ścian 
wewnętrznych nośnych. Ponadto występują ściany działowe wykonane jako murowane gr. ok. 15cm. 
Wszystkie ściany pokryte są tynkiem. Dodatkowymi podporami dla stropu są murowane z cegły 
ceramicznej słupy o przekroju 80x80cm.
Poza lokalnymi zarysowaniami i miejscową korozją biologiczną ściany, spowodowaną zawilgoceniem 
na skutek niesprawnego systemu odwodnienia, nie stwierdzono znaczących uszkodzeń, zagrażających 
bezpieczeństwu konstrukcji. Lokalne uszkodzenia mogą świadczyć o wieloletniej eksploatacji budynku. 
Na podstawie rozmów i zarządcą budynku, stwierdzono, że proces powstawania zarysowań został 
zahamowany i nie zaobserwowano powstawania nowych uszkodzeń.
Stan techniczny słupów i ścian parteru, określa się jako dostateczny. Stwierdzenie to określone zostało 
oczywiście w terminach bezpieczeństwa konstrukcji. Nie zaobserwowano istotnych pęknięć, wyboczeń 
słupów lub wybrzuszeń ścian, mogących świadczyć o ich niewystarczającej nośności. 

2.2.4.4 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE CZĘŚCI BIUROWO - LABORATORYJNEJ

Podobnie jak ściany magazynu, ściany piętra wykonano jako murowane z cegły ceramicznej gr. ok. 65 i 
40cm. Ich stan techniczny ocenia się jako dostateczny. Nie występują znaczące dla bezpieczeństwa 
konstrukcji uszkodzenia. 

7



2.2.4.5  PODCIĄGI I STROP NAD PARTEREM

W magazynie występują masywne podciągi żelbetowe o przekroju ok. 65x105cm, oparte na 
murowanych ścianach i słupach. Podciągi zmonolityzowane są z masywnym stropem żelbetowym, 
który od spodu ocieplony jest supremą. 
W trakcie prowadzenia oględzin konstrukcji, nie zaobserwowano istotnych zarysowań czy ugięć 
podciągów i stropów, świadczących o przeciążeniu. Dlatego też stanu techniczny tych elementów 
oceniono jako dostateczny, nie zagrażający bezpieczeństwu konstrukcji. 

2.2.4.6 NADPROŻA

W ścianach murowanych, nad otworami okiennymi i drzwiowymi, występują nadproża głównie ceglane 
płaskie. W niektórych przypadkach stwierdzono również nadproża stalowe. W dobudowywanych 
częściach budynku (biurowo – laboratoryjnych), zastosowano prefabrykowane nadproża żelbetowe.
Występujące lokalnie zarysowania w narożach nadproży, nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji 
budynku. Świadczą one, w przeważającej większości, o długotrwałej eksploatacji budynku. Zatem stan 
techniczny nadproży oceniono jako dostateczny.

2.2.4.7  KLATKA SCHODOWA

Komunikacją pionową pomiędzy częścią magazynową a biurowo – laboratoryjną stanowią żelbetowe 
schody dwubiegowe. Nie stwierdzono na nich istotnych uszkodzeń, mogących świadczyć o 
niewystarczającej nośności. Stan techniczny schodów oceniono jako dostateczny.

2.2.4.8  POSADZKA W MAGAZYNIE

Posadzkę w części magazynowej wykonano jako betonową gr. ok. 15cm. Z uwagi na intensywną 
eksploatację, występują lokalne pęknięcia, nie wpływające jednak na bezpieczeństwo konstrukcji. 
Pomimo występujących uszkodzeń stan techniczny posadzki ocenia się jako dostateczny i dopuszcza 
się do dalszej eksploatacji.

2.2.5 WNIOSKI KOŃCOWE I ZALECENIA.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, uzgodnień ze zleceniodawcą, dostępnej literatury 
technicznej w zakresie opracowywanego tematu, badań i oględzin konstrukcji, kontrolnych obliczeń 
sprawdzających oraz dokonanych analiz zebranego materiału sporządzono i sformułowano 
następujące wnioski i zalecenia: 
Istniejąca konstrukcja budynku znajduje się obecnie, pomimo istniejących miejscowych zarysowań i 
pęknięć, w dostatecznym stanie technicznym, co oznacza, że nie grozi mu awaria budowlana;
Wyniki analizy obliczeniowej wykazały, że w miejscach planowanych wyburzeń ścian konstrukcyjnych i 
stropów, konieczne będzie wzmocnienie pozostającej po wyburzeniu części konstrukcji. Zaznacza się, 
że przeprowadzenie miejscowych wyburzeń nie pogorszy stanu technicznego konstrukcji budynku. 
Sposób wyburzeń i wzmocnienia konstrukcji określony zostanie przez Projektanta w Projekcie 
Budowlanym;
Prawdopodobną przyczyną lokalnych uszkodzeń na ścianach konstrukcyjnych i posadzce w 
magazynie, jest długotrwała eksploatacja budynku i związane z tym obniżenie wytrzymałości 
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stosowanych materiałów. Lokalne uszkodzenia nie mają zasadniczego wpływu na ogólny stan 
techniczny budynku.
Wszelkie prace remontowo-naprawcze w budynku należy wykonać fachowo pod właściwym nadzorem 
technicznym. Podkreśla się, że tylko prawidłowo i starannie wykonane prace remontowe, 
zabezpieczające i wzmacniające, stanowią gwarancję skuteczności podjętych działań remontowych w 
obiekcie;
W przypadku powstania możliwości zagrożenia awaryjnego konstrukcji budynku podczas prowadzenia 
prac remontowych należy wstrzymać wszelkie prace budowlane i bezzwłocznie zawiadomić autora 
opracowania.
W celu odciążenia wyburzanych elementów konstrukcyjnych, zaleca się podstemplowanie stropu w 
rejonie wykonywanych prac.

Opracował:
mgr inż. Piotr Mateusiak

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OPIS

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:
– umowa z Inwestorem
– uzgodnienia z Inwestorem
– ocena techniczna
– wizja lokalna terenu
– zaktualizowana mapa zasadnicza
– obowiązujące przepisy i normy

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI  ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń magazynowych na wybieg dla zwierząt – 
waranów.

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Pochylnia przed głównym wejściem  do projektowanego wybiegu dla waranów została wykonana. Elementy 
zagospodarowania terenu konieczne do wykonania opsiano w pkt. 1.1 niejszego opisu.

3.4 DANE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA 
PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-NEGO

Teren  objęty  opracowaniem  znajduje  się  na  obszarze  wpisanym  do  rejestru  zabytków  województwa 
dolnośląskiego jako „ogród Zoologiczny (część stara), ul. Wróblewskiego 1, 1864, 1927,nr rej.: 361/Wm z  
29.11.1978”.
Budynek będący przedmiotem opracowania jest wyszczególniony w w/w rejestrze.
W związku z tym wymagane jest uzyskanie zgody (w formie decyzji) wojewódzkiego konserwatora zabytków 
na wykonanie prac będących przedmiotem opracowania.

Teren  jest  objęty  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  (uchwała  Rady  Miejskiej 
Wrocławia z dn. 19 lutego 2004r).
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Budynek będący przedmiotem opracowania podlega również ochronie na podstawie par. 7 ust. 1 i 2.
 
3.5 INFORMACJE I DANE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ 

HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Projektowane  obiekty  i  urządzenia  nie  spowodują  zagrożenia  dla  środowiska,  higieny  i  zdrowia 
użytkowników  oraz  otoczenia  wokół  obiektu.  Oddziaływanie  związane  z  projektowanymi  obiektami  i 
urządzeniami zamknie się w granicy terenu objętego niniejszym opracowaniem.

3.6 INFORMACJA O ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

Planowana inwestycja  jest  zgodna z  miejscowym planem:  nie  zmienia  się  funkcji  terenu,  projektowane 
zmiany budynku istniejącego nie są sprzeczne z zapisami planu miejscowego.

3.7 OCHRONA TERENU INWESTYCJI

Nie dotyczy

3.8 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy

3.9 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa  inwestycja  nie  kwalifikuje  się  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko.

3.10 WARUNKI BHP, WYKONAWSTWO ROBÓT

Warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 02-03-1982r. Wykonawcy robót na budowie muszą posiadać wymagane przeszkolenia, muszą znać i  
przestrzegać przepisy BHP obowiązujące podczas prac budowlano -  montażowych.
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4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1 ARCHITEKTURA

4.1.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

W pomieszczeniach magazynu projektuje się   funkcję wystawową. W części południowej planuje się 
wykonanie dużego terrarium dla zwierząt – waranów, udostępnionego dla zwiedzających z kładki 
pieszej. Prowadzić będzie ona  od projektowanego wiatrołapu, przez terrarium waranów do głównej hali 
wystawowej budynku. 

4.1.2 DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

4.1.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Planowana przebudowa dotyczy wnętrza budynku i nie zmienia jego zewnętrznej formy 
architektonicznej. Nieznaczne zmiany elewacji dotyczą od strony południowej zamurowania 3 okien, 
wykonania 3  kominków wentylacyjnych na dachu oraz zamiany dwóch okien na drzwi w niezmiennym 
charakterze. Planuje się wymianę stolarki okiennej w zakresie opracowania.  W drzwiach oraz w w 
miejscu po oknie planuje się zastosowanie paneli lamelowych nawiewnych i wywiewnych dla wentylacji 
mechanicznej. Funkcja części budynku w zakresie opracowania zmienia się z magazynowej na 
ekspozycyjną. Magazyny zlokalizowane będą w innym budynku ogrodu zoologicznego.
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NUMER_POMIESZCZENIA NAZWA_POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA WYKONCZENIE_POSADZKI
1.01 WIATRO APŁ 12.56
1.02 KOMUNIKACJA 43.29 p ytka kamiennał
1.03 TERRARIUM 1 12.03 WYSTRÓJ
1.04 WYBIEG WARANÓW 58.83 WYSTRÓJ
1.05 WYBIEG WARANÓW 57.31 WYSTRÓJ
1.06 POM. TECHNICZNE 8.53 P YTKI CERAMICZNEŁ
1.07 TERRARIUM 7.72 WYSTRÓJ
1.08 TERRARIUM 3.35 WYSTRÓJ
1.09 IZOLATKA 13.12 YWICA EPOKSYDOWAŻ
1.10 ZAPLECZE 7.40 P YTKI CERAMICZNEŁ

p yka kamiennał



4.2 GŁÓWNE ELEMENTY BUDOWLANE 

4.2.1 Opisy przegród budowlanych oraz:

Wewnątrz pomieszczeń magazynów należy skuć tynki osuszyć ścianę. Następnie należy uzupełnić 
całość nowym tynkiem. Na ścianach widoczne jest miejscowe zagrzybienie. Wy tym miejscu miejscu 
zaleca się usuniecie grzyba. Sposób jego usuniecie jest poza niniejszym opracowaniem. 

Ściany zewnętrzne budynku są murowane z cegły pełnej o zmiennej grubości od 40 – 66 cm. Ściany 
zewnętrzne w pomieszczeniu terrarium będą wykończone dekoracją w postaci imitacji skał wykonanej 
ze styropianu wykończonego tynkiem barwionym dekoracyjnym. Planuje się również montaż 
elementów drewnianych i roślin. 
Nowe ściany wewnętrzne projektuje się jako murowane z pustaków SILKA o grubości 12 i 18 cm. Od 
strony terrarium wykończenie jak w. W pomieszczeniach zaplecza nr 1.10 oraz pomieszzcenia 
technicznego nr 1.06 wykończenie ścianłytkami ceramicznymi 20x20 do wysokości 2m ( kolor białyn 
nasiąkliwość płytek <3%), na podłodze gres techniczny w kolorze szarym o współczynniku 
antypośłizgowośći min. R10.
Pomieszczenie  wiatrołapu oddzielone będzie od pomieszczenia usługowego systemową ścianką 
szklaną. Kładka dla pieszych oddzielona będzie od terrarium systemową ścianką szklaną do wys ok. 
3,5 m. Poszczególne małe terraria wydzielone będą siankami szklanymi ze szkła bezpiecznego. 
Ścianki kładki i basenów wg opisu konstrukcyjnego. 
Powyżej przeszkleń projektuje się systemowe ścianki z płyt włókno-cementowych na stelażu 
aluminiowym.
Nie planuje się ocieplenie budynku ze względu na jego zabytkowy charakter. 

Posadzki wywnętrz budynku są betonowe gr. ok 20 cm. W części dawnych magazynów planuje się 
skucie istniejącej płyty betonowej i wykonanie nowych warstw podłogowych:

-wykończenie dekoracyjne wybiegu
- płyta betonowa gr. 15cm zbrojona siatką o
 średnicy 10 co 15 cm, układana w 2/3 wysokości (licząc od dołu);
- styropian XPS 100 gr 12 cm
- FOLIA PE ( izolacja przeciwwilgociowa);
- piasek z tłuczniem zagęszczony do ID 0,6 gr 30cm;

W pozostałych pomieszczeniach planuje się postawienie istniejącej płyty podłogowej i wykonanie na 
niej posadzki  wylewką betonowa samopoziomującą lub płytką kamienną  i kaflami ceramicznymi. W 
przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego fragmentów wylewki należy przewidzieć jej 
miejscową naprawę. 
Posadzki wewnątrz terrariów planuje się wykończyć imitacja skał jw. oraz wystrojem naturalnym – 
kamienie – drewno rośliny.
Płyty basenów w terrariach należy zaizolować systemową masą wodoodporną do zastosowania w 
basenach. Dodatkowo niecki basenowe wykonane będą z betonu wodoszczelnego ( szczegóły w 
projekcie konstrukcyjnym). Wszystkie połączenia ze szkłem i stalą należy uszczelnić w masą w 
wybranym systemie.
Pomiędzy kondygnacjami znajdują się stropy żelbetowe od spodu ocieplone supremą i wykończone 
tynkiem.  Należy przewidzieć likwidacje supremy i wykonanie nowych tynków.
Nad fragmentem terrarium planuje się  wykonanie  świetlika szklanego.
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4.2.2 Wykończenie zewnętrzne budynku

- Elewacje
Nie planuje się zmian w zakresie elewacji zewnętrza budynku. 

- Okna i Drzwi
w zakresie projektu przebudowy planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Planuje się 
demontaż i zamurowanie istniejących okien drewnianych skrzynkowych. W ich miejscach 
zamontowane będą żaluzje stalowe. W jednym oknie będzie także zamontowana wyrzutnia 
wentylacyjna. 

– kratki wentylacyjne
w drzwiach zewnętrznych oraz w niszy po oknie planuje się wykonanie kratek wentylacji 
wywiewnej i nawiewnej. Należy wykonać kratki w postaci lameli stalowych malowanych w 
kolorze stolarki okiennej.
W niszach po zamurowaniu dwóch pozostałych okien należy zastosować również lamele 
stalowe zgodnie z rys. elewacji.

– Kominki wentylacyjne
Kominki wentylacyjne kanalizacji sanitarnej stalowe ocynkowane.

Drzwi wejściowe  zgodne z katalogiem wybranej firmy  (współczynnik przenikania ciepła dla drzwi 
zewnętrznych Umax=2,6 W/(m2xK). Drzwi wejściowe drewniane lub w okleinie imitującej drewno – w 
nawiązaniu do stolarki okiennej.

- Dach
nie planuje się zmian w konstrukcji i wykończeniu dachu budynku. W miejscu wykonaniu świetlika 
dachowego należy wykonać kontr spadki z papy umożliwiające spływ wody.

-Balustrada
prze wejściem należy wykonać balustradą szklaną z pochwytami ze stali nierdzewnej wg opracowania 
w projekcje wykonawczym.
- nad wejściem należy zamontować daszek szklany systemowy.

4.2.3 Wykończenie wnętrza budynku

- Należy przewidzieć skucie wszystkich istniejących tynków i usunięcie supremy na suficie w 
magazynach.
- Tynki wewnętrzne
Wykonać jako cementowo - wapienne lub gipsowe cienkowarstwowe. Sufity - cementowo- wapienny 
lub gipsowy,
W pomieszczeniach terrariów stosować dekoracje imitująca skały , zieleń i drzewo wg . Zaleceń i w 
uzgodnieniu z hodowcą.
- Posadzki
W pomieszczeniach mokrych (zaplecze, pom. Pomocnicze itp.) przewidziano płytki z gresu 
technicznego oraz izolację przeciwwilgociową. W pomieszczeniach komunikacji ogólnej wiatrołapie i 
kładce pieszej stosować   posadzkę betonową dekoracyjną.  
W pomieszczeniach terrariów stosować dekoracje imitująca skały , zieleń i drzewo wg . Zaleceń i w 
uzgodnieniu z hodowcą.
- Wykładziny ścienne
W pomieszczeniach mokrych zaleca się wyłożyć ściany glazurą wg indywidualnego projektu.

– Sufity
Stosować sufity systemowe rastrowe do pomieszczeń wilgotnych.

13



– Malowanie i powłoki zabezpieczające
– we wszystkich małych terrariach należy zamontować pod poziomem wentylacji siatki stalowe 

uniemożliwiające przedostanie się zwierząt. Siatki mają wielkość oczka max 2cm. Siatki mają 
być zabezpieczone powłoką anty korozyjną i malowane na kolor czarny. Siatki należy 
zamontować w poziomie promienników wycinając w w nich odpowiedni kształt tak aby 
promiennik nie był osłonięty siatką. Siatki mają mieć możliwość demontażu.

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z 
indywidualnym projektem wnętrza. Powierzchnie drewniane pomalować bejco-lakierem. Drewno 
zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem . Elementy stalowe przed malowaniem 
farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi.

– Drzwi wewnętrzne
Przewiduje się zastosowanie drzwi wewnętrznych płytowych lub drewnianych.  Drzwi pomiędzy 
terrarium waranów a główną halą terrarium wykonać o odporności pożarowej EI 60. Szczedgóły 
wg zestawień stolarki.

4.2.4  Elementy wyposażenia wnętrz

UWAGA: PROJEKT ARANŻACJI DEKORACYJNEJ WNĘTRZ WYBIEGU DLA WARANÓW I 
TERRARIÓW NIE JEST OBJĘTY NINIEJSZYM OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM. WYKONAWCA 
ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA DEKORACJI WYBIEGU ORAZ TERARIUM W 
SPOSÓB UZGODNIONY Z INWESTOREM.

– dekoracje imitujące naturalne środowisko życia zwierząt w uzgodnieniu z hodowcą.
– Baseny i cieki wodne , kaskady wodne wraz z systemem filtracji basenowej wg projektu 

instalacji sanitarnych.
– Hydranty wewnętrzne do gaszenia pożaru. oraz gaśnice.
– Wyposażenie terrariów w instalację zraszania.
– Należy wykonać 2 niezależne układy zraszania.
– Każdy układ ma składać się z zestawu filtracyjnego umieszczonego w pomieszczeniu zaplecza 

oraz instalacji zraszania w terrariach.

– Układ nr 1.
– Zestaw  znajdować  się  będzie  w  pomieszczeniu  nr  1.06,  a  instalacja  zraszania  obsługiwać 

będzie terraria nr 1.05 i 1.07.

– Układ nr 2.
– Zestaw znajdować się będzie w pomieszczeniu nr 1.10 a instalacja zraszania z nim połączona 

obsługiwać będzie terraria nr 1.03, 1.04 i 1.08.

– Każdy zestaw filtracyjny składa się z filtra osmozy odwróconej o wydajności ok. 1000l/dobę, 
zbiornika  wyrównawczego  ok.  150l  oraz  pompy  ze  sterownikiem  i  programatorem 
elektronicznym.

– Zestaw wymaga podłączenia do instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz zasilania w 
energię elektryczną 230V.

– Instalacja zraszania będzie podwieszona do stropu na poziomie ok. +3,2m.
– Składa się z:
– rur montażowych np. 1/2'' podwieszonych do stropu
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– dysz zamgławiających oddalonych od siebie o ok. 1,5m, montowanych do rury montażowej za 
pomocą systemowych rozdzielaczy (np. Gardena T)

– Instalacja zraszania obejmuje swoim zakresem powierzchnie terrariów, na których nie 
występuje woda. Szczegółowe rozmieszczenie dysz wykonawcy dekoracji wnętrz.

4.3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przebudowa budynku nie zmienia warunków pożarowych w częściach nie obitych przebudową. 
Cześć objęta opracowaniem znajdującą się na parterze budynku wydziela się jako odrębną 
strefę pożarową .Wybieg dla waranów oraz lokal usługowy w zakresie ochrony pożarowej należy 
rozpatrywać łącznie.

4.3.1 Powierzchnia , wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchna użytkowa : 331,6 m2

Wysokość całego budynku : ok. 11,70 m

Liczba kondygnacji naziemnych: 2

Grupa wysokości budynku: niski.

4.3.2 Odległość od budynków sąsiadujących: 

Przebudowywane pomieszczenia są traktowane jako odrębna strefa pożarowa. Strefa oddzielona jest 
od pozostałych stref ścianami wydzielania pożarowego oraz stropami pełniącymi funkcją wydzielenia 
pożarowego. Budynek przylega do budynku sąsiedniego średniowysokiego i oddzielony jest ścianą REI 
120 z drzwiami EI 60.

Najbliższy sąsiadujący budynek znajduje się w odległości ok 13m i jest to budynek dyrekcji oraz 
budynek inwentarski w odległości ok 15m.

4.3.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W budynku nie będą występować palne elementy wyposażenia wnętrz, materiały użyte do wykończenia 
wnętrz powinny być niepalne bądź trudnopalne, niekapiące , nieodpadające pod wpływem ognia.

Substancji pożarowo niebezpiecznych nie magazynuje się.

4.3.4 Kategoria zagrożenia ludzi , przewidywalna liczba osób na każdej kondygnacji

Kategoria zagrożenia ludzi dla strefy : ZLIII

Przewidywalna liczba ludzi : 35 os.

4.3.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:

– w budynku nie występują pomieszczeniu ani przestrzenie zagrożone wybuchem.

4.3.6 Podział obiektu na strefy pożarowe.

Zakres objęty przebudową jest wydzielony jako odrębna sfera pożarowa o powierzchni 331,6 m2.
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Pozostała cześć budynku II kondygnacyjnego  jest oddzielną jedną strefą pożarową ZLIII.

Klasa odporności ogniowej D

Ściana oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120.

4.3.7 Klasa odporności pożarowej budynku i stopień rozprzestrzeniania ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: 

D.

Warunki ewakuacji , oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe:

– w części budynku objętym przebudową długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m 
a długość dojść nie przekracza 20m na drodze poziomej.

– w części budynku objętym przebudową projektuje się oświetlenie awaryjne.

4.3.8 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

-Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki  rewizyjne  stosowane  w  kanałach  i  przewodach  wentylacyjnych  powinny  być 
wykonane z materiałów niepalnych.

- Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych 
z  elementami  instalacji  lub  urządzeniami,  z  wyjątkiem  wentylatorów,  powinny  być 
wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4m, 
przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

- Ewentualne izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
ognia.

– Wszystkie przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego w budynku należy 
zabezpieczyć do odporności ogniowej oddzielenia ( EI 120). Na kanałach wentylacyjnych 
należy zamontować odcinające klapy pożarowe.

– Wszystkie przejścia instalacji elektrycznej przez ściany wydzielenia pożarowego należy 
zabezpieczyć do odporności ogniowej.

4.3.9 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu 
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip 
ratowniczych, o ile to możliwe podanie informacji o ich sprawności technicznej:

– budynek jest wyposażony w nawodnioną instalację hydrantów wewnętrznych, HP 25 pokrywającą 
zasięgiem powierzchnie całej strefy.
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– Główny wyłącznik ppoż zlokalizowany jest przu wejściu głównym do budynku.Dla wydzielonej strefy 
pożarowej projektuje się dodatkowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu do części budynku 
objętego przebudową. 

4.3.10 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy:

Pomieszczenia  należy wyposażyć w gaśnice proszkowe GP-4X ABC lub pianowe GW-6X BC,  przy uwzględnieniu 
4kg (lub 6dm3) środka gaśniczego na każde 100m2 strefy pożarowej. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować 
znakami zgodnymi z PN. Do gaśnic zapewnić dostęp.
Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a)  przy wejściach do budynków,
b)  na korytarzach,
c)  przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
d) miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); w tych 
samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:
a)   odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie 
powinna być większa niż 30 m;
b)   do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
W lokalu objętym opracowaniem zaprojektowano 3 hydranty HP 25, lokalizacja wg rysunków architektoniczno-
budowlanych.

4.3.11 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Do budynku zapewniono do zewnętrznego gaszenia pożaru wodę w odpowiedniej ilości. Do zewnętrznergo 
gaszenia budynku służy hydrant znajdujący się w odległości 13 m.

4.3.12 Drogi pożarowe:

Do budynku jest  zapewniony doajzd drogowy z każdej strony.

4.4 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przed wejściem do budynku planuje się wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych, dzieki czemu 
os. niepełnosprawne mają możliwość korzystanie z kondygnacji partru budynku.
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5 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA,
PLANU BIOZ, ORAZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH,

STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa magazunów na wybieg dla waranów w budynku 
Terrarium we Wrocłwawskim ZOO.
LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, budynek terrarium

Część działki nr 1 AM 1 obręb Dąbie

INWESTOR: Zoo Wrocław sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Tomasz Lichota architekt GAP – Gabinet Projektowy
ul. Kasprzaka 23/1, 51-676 Wrocław.
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Zakres robót . Etapowanie. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce.
3. Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdro-
wia ludzi – istniejące i projektowane.
4. Przewidywane zagrożenia w trakcie wykonywania robót; rodzaj zagrożeń, skala, miejsce 
i czas ich wystąpienia.
5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych – w zależności od 
występujących zagrożeń.
6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.
7. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych.
8. Środki techniczne dla zapobiegania niebezpieczeństwom, komunikacja i ewakuacja.

5.1 ZAKRES ROBÓT . HARMONOGRAM.

Roboty będą wykonane  w następujących etapach:

          - etap 1 – demontaż kolidujących ścian działowych i zbędnych instalacji
          - etap 2 – wyburzenie części ścian konstrukcyjnych;
          - etap 3 – przebudowa lokalu zgodnie z projektem wraz ze zmianą sposobu użytkowania;

5.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI I 
ROZBIÓRCE.

Na terenie się elementy do rozbiórki:
                   - demontaż istniejącej aranżacji lokalu ( sufitów podwieszanych, ścian
                      działowych);
                    - wyburzenia części ścian  konstrukcyjnych
                     - demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego ( grzejniki, wentylacja,
                        toalety itp)

5.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie działki  nie występują  elementy zagospodarowania, mogące stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  Zakres przebudowy zamyka się wewnątrz budynku 
istniejącego.
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5.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT; RODZAJ ZAGROŻEŃ, 
SKALA, MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

Na terenie budowy przewidywane jest wykonywanie następujących rodzajów robót, o 
których mowa w art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy Prawo Budowlane:

0.1. roboty stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości powyżej 5m   
        (m.in. montaż wentylatorów dachowych na dachu oraz przewodów w istniejącym
        szachcie  wentylacyjnym)

1. montaż oraz wykonywanie elementów żelbetowych i murowych

0.2. roboty wykonywane przy użyciu dźwigów:  

2. montaż elementów  konstrukcji  stalowej  i żelbetowej

5.5  ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH 
ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH, KTÓRYCH MASA PRZEKRACZA 1,0 T 

Skala zagrożenia nie przekracza standardowych obiektów o konstrukcji prefabrykowanej. 
Nie występują roboty szczególnie skomplikowane, wymagające użycia nieznanych 
technologii lub sprzętu. 
 Precyzyjne umiejscowienie robót w czasie na poszczególnych obiektach jest możliwe po 
opracowaniu harmonogramu budowy.

5.6 PODCZAS BUDOWY MOGĄ WYSTĄPIĆ TAKŻE:
 - roboty przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

5.7 WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ 
SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 
– W ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I 
HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DZ.U. 2003 NR 47 
POZ. 401 ), A W SZCZEGÓLNOŚCI:

0.3. Nieogrodzone istniejącym ogrodzeniem tereny prac należy ogrodzić taśmą sygnalizacyj-
ną.

Wjazdy i wejścia na teren budowy należy zaopatrzyć w tablice : „Teren budowy Osobom 
postronnym wstęp wzbroniony”

5.8 PRACE NA WYSOKOŚCI . PRACE U UŻYCIEM DŹWIGÓW. MONTAŻ ELEMENTÓW 
WIELKOWYMIAROWYCH.
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Przy w/w robotach należy stosować się do przepisów rozdziału 9 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 )

5.9 PRACE IMPREGNACYJNE I ODGRZYBIENIOWE

Przy w/w robotach należy stosować się do przepisów rozdziału 11 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 )

5.10 ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE

Przy w/w robotach należy stosować się do przepisów rozdziału 14 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 )

5.11 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy wykonujący prace, określone w pkt. 4 niniejszego opracowania 
powinni być przeszkoleni przez pracowników nadzoru lub służby BHP .
Wszyscy pracownicy pracujący przy wykonywaniu prac wymienionych w pkt.4 powinni być 
wyposażeni w środki i sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt powinien być sprawny i posiadać 
niezbędne atesty.

5.12 PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH.

Nie przewiduje się wykonywania na placu budowy tymczasowej stacji paliw ani magazynu 
smarów i olejów. 
Tankowanie pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych będzie wykonywane w miarę 
potrzeb przez wezwanie telefoniczne autocysterny i uzupełnienie paliwa.
Składowanie gazu płynnego – propan – butan dla potrzeb budowy w ilości nie 
przekraczającej 40 szt, w zamkniętych kontenerach z siatki stalowej, osobno pełne i puste.

Nie przewiduje się składowisk materiałów łatwopalnych ani magazynów farb, lakierów, 
rozpuszczalników etc. Materiały tego rodzaju będą zużywane od razu po dostarczeniu na 
budowę.

5.13 ŚRODKI TECHNICZNE DLA ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM, KOMUNIKACJA I 
EWAKUACJA.
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Dla zapobiegania niebezpieczeństwom należy stosować standardowy sprzęt i środki ochrony 
osobistej. 
Maszyny i urządzenia muszą być sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszą być dostosowane 
do ciężaru elementów podnoszonych.

W przypadku prowadzenia prac na wysokości należy zabezpieczyć krawędzie płaszczyzn 
stropów barierami  zabezpieczającymi a otwory technologiczne w stropach zabezpieczyć 
barierami lub nakryć nakrywami o odpowiedniej nośności.
Pracownicy pracujący przy robotach montażowych i pokrywczych, montażu instalacji pod 
stropodachem etc powinni być wyposażeni w uprzęże z linkami bezpieczeństwa 
zamocowanymi do konstrukcji w sposób uniemożliwiający przypadkowe odczepienie.
Wszystkie osoby, również nie będące pracownikami znajdujące się w rejonie prac 
prowadzonych na wysokości, z użyciem dźwigów etc. muszą posiadać kaski ochronne. 
W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizować apteczkę podręczną.
Pracownicy nadzoru powinni być wyposażeni w urządzenia łączności bezprzewodowej – 
radiotelefony UKF lub telefony komórkowe. Powinni znać numery służb ratowniczych oraz 
kierownictwa budowy.

5.14 NAJBLIŻSZE JEDNOSTKI RATOWNICZE:

Najbliższe całodobowe stacje pogotowia ratunkowego dla placu budowy jest:

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
ul. Gen. R. Traugutta 112
50-420 Wrocław
 tel. (71) 348 28 15

lub alarmowy 999

Najbliższe Jednostki Ratowniczo-Gaśnicza : 

Państwowa Straż Pożarna. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP nr 3 
ul. Krakowska 40/42
50-425 Wrocław
Tel. (071) 343 23 23

lub alarmowy 998
W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia ( pożar, wybuch ) należy ewakuować 
pracowników poza strefę zagrożenia i udostępnić dojazd od strony istniejącej ciągów 
komunikacyjnych
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6 CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
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