
OPIS TECHNICZNY 
Do projektu architektoniczno – budowlanego namiotu typu halowego dla potrzeb 

imprez okolicznościowych w Chrzęsnym, w gminie Tłuszcz na działce  

nr ew. 940/1 i 972 obr. nr 0003 Chrzęsne,  

jednostka 143411_5 Tłuszcz-obszar wiejski. 

Dane ogólne 

1. Podstawa opracowania: 

- Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500 

- Decyzja nr 17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2. Charakterystyka obiektu 
2.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa namiotu typu halowego dla potrzeb imprez 

okolicznościowych. Namiot konstrukcji stalowej. Powłoka dachowa oraz szczytowa: tkanina 

poliestrowa powlekana PVC, klasyfikowana w zakresie reakcji na ogień jako nie zapalna, kolor 

naturalny jasno beżowy. Posadzka wewnątrz namiotu z kostki drewnianej układanej na 

sztorc. 

- wysokość budynku 7,04m, 

- budynek parterowy, nie podpiwniczony 

- dach dwuspadowy 

- kąt nachylenia dachu 22
o
 bez okapów 

- kolorystyka elewacji i dachu – kolor kremowy  

- budynek ZL I 

- kategoria geotechniczna druga,  

- kategoria obiektu budowlanego -  XV 

- Oddziaływanie budynku zamyka się w granicach własnej działki. 

2.2. Podstawowe dane techniczne: 

 namiotu typu halowego 

powierzchnia zabudowy 879,00 m
2 

powierzchnia użytkowa 856,47m
2 

wysokość – długość - szerokość 7,04m – 20,20m – 43,50m 

kubatura 4327,00 m
3 

2.3. Zestawienie powierzchni według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (poz. 462): 

 Nr Pomieszczenie pow. m
2 

 

Parter 

 

0.1. 

0.2. 

0.3. 

 

Sala widowiskowa 

Scena 

Miejsce na kontenery 

 

 

600,45 

199,90 

56,12 

856,47 

 

Architektura budynku odzwierciedla przejrzysty układ funkcjonalny oraz wpisuje się w 

otoczenie. Przedmiotowy budynek swą formą i rozwiązaniami zgodnie z decyzją o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zakłóca ładu przestrzennego tzn. rozwiązania 

przestrzenne tworzą harmonijną całość oraz uwzględniają w uporządkowanych relacjach 

wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne.  



3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

 Warunki gruntowo-wodne określone na podstawie badań i załączonej dokumentacji 

geotechnicznej. 

 Projektowany obiekt zalicza się do II kat. geotechnicznej z/g na przeznaczenie budynku 

i proste warunki posadowienia. 

 Dopuszczalne naprężenie na grunt wynosi 0,15 MPa. 

 W obliczeniach uwzględniono strefy wg norm. 

 Stopy fundamentowe wykonać z betonu żwirowego B25, zbrojenie według części 

konstrukcyjnej.  

 Dach i ściany o konstrukcji stalowej, osłonięcie konstrukcji - tkanina poliestrowa 

powlekana PVC. 

4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego: 
Nie projektuje się instalacji. Po montażu kontenerów możliwość wykonania instalacji według 

odrębnej dokumentacji. 

5. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych: 
Nie dotyczy.  

6. Charakterystykę energetyczną budynku: 

Charakterystyka energetyczna nie dotyczy, budynek nie ogrzewany. 

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie pod względem: 
a) Zapotrzebowanie wody: 

nie dotyczy. 

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i 

płynnych: 

Nie występują zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i płynne. 

c) Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
Odpady stałe gromadzone i segregowane w pojemnikach, wywożone przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwo. 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń: 

Emisja hałasu, wibracji oraz zakłócenia elektromagnetyczne nie występują. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Lokalizacja obiektu nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę 

oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i techniczne nie mają negatywnego wpływu na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

8. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło: 
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową: 

Nie dotyczy. 

b) dostępne nośniki energii: 

Energia elektryczna w budynku sąsiednim na działce. Możliwość zasilenia projektowanego 

namiotu po montażu kontenerów. 



c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie 

systemu konwencjonalnego i alternatywnego. 

d) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię: Finansowe 

możliwości inwestora nie pozwalają na realizację wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię. W związku z powyższym zrezygnowano z 

przeprowadzenia analizy. 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektu namiotu halowego dla potrzeb imprez 

okolicznościowych, dz. nr 940/1, 972, Chrzęsne, ul. Sulejowska, gm. Tłuszcz 

9.1. Przeznaczenie:  

Obiekt budowlany niebędący budynkiem, przeznaczony na potrzeby użyteczności publicznej, 

przeznaczony do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.  

9.2. Warunki usytuowania:  

Odległości od granic działki jak i obiektów sąsiednich są zgodne z warunkami technicznymi. 

9.3. Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego: 
Obiekt zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 

9.4. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.  
Nie występuje. 

9.5. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe:  
Obiekt stanowi jedną strefę pożarową - ZL I. Powierzchnia strefy pożarowej wynosi 856,47 m

2
 i 

nie przekracza dopuszczalnej wartości tj. 10000 m
2
. 

9.6. Warunki ewakuacji:  

Długości przejść ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczają 40 m.  

Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku 

przejść służących do ewakuacji do 3 osób nie mniej niż 0,8 m.  

Zapewnione są dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o min. 5 m.  

9.7. Urządzenia przeciwpożarowe:  
Nie są wymagane.  

9.8.  Droga pożarowa: 

Dojazd dla samochodów ochrony przeciwpożarowej zapewniony jest poprzez drogę równoległą do 

ulicy Zamkowej. Szerokość drogi pożarowej wynosi co najmniej 4 m, nachylenie podłużne nie 

przekracza 5%, najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej wynosi nie mniej niż 11 

m. Zapewnione jest połączenie wyjść ewakuacyjnych z tego budynku z drogą pożarową 

utwardzonym dojściem o szerokości min. 1,5 m i długości nie większej niż 30 m.  

Droga pożarowa jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  

9.9. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

Dla budynku należy zapewnić jako zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 10dm
3
/s 

wody z co najmniej jednego hydrantu zewnętrznego usytuowanego w odległości do 75 m od 

budynku. 

9.10. Inne ważne dane: 

Wyposażyć obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy, co najmniej jedna jednostka masy środka 

gaśniczego (2 kg lub 3 dm
3
) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m

2 

powierzchni strefy pożarowej ZL. 

 


