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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

budynku wielofunkcyjnego w Porcie Lotniczym Gdynia -Kosakowo 

 

I.  Przeznaczenie budynku 

Budynek wielofunkcyjny przeznaczony jest do zabezpieczenia funkcjonowania Lotniskowej Straży Pożar-

nej(LSP)  oraz jako zaplecze administracyjno-szkoleniowe i sanitarno – socjalne dla wszystkich służb i ope-

ratorów działających na lotnisku, w tym: Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Ochrony Lotniska, Poli-

cji, Zarządu Portu Lotniczego, handlingu, służb technicznego utrzymania lotniska, służby dyżurnego lotni-

ska. W budynku zlokalizowane będzie centrum monitorowania lotniska oraz centrum zarządzania kryzyso-

wego. Przewiduje się także pomieszczenia dla firm komercyjnych działających w obrębie lotniska. W bu-

dynku zlokalizowana będzie główna brama wjazdowa oraz główne wejście na teren strefy zastrzeżonej lot-

niska z pełną kontrolą bezpieczeństwa.    

 

II.  Lokalizacja 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne powstanie na działce ewidencyjnej nr 1090  obręb Pogórze, będącej 

w użytkowaniu Gminy Kosakowo.   

Budynek zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dróg kołowania DK – H z DK - 

J1 i DK – J2. Budynek musi zostać odsunięty poza pas szerokości 25m od osi drogi kołowania DK-J1. Nale-

ży zachować taką samą odległość pomiędzy elewacją północno – wschodnią budynku, a osią DK - J2. Prze-

strzeń taka jest niezbędna do wybudowania płaszczyzn i dróg samochodowych dla pojazdów służb działają-

cych na lotnisku oraz wozów bojowych LSP z bezpośrednim wyjazdem  na drogę kołowania H.  

 

III.  Obsługa komunikacyjna 

Dojazd oraz dojście piesze do budynku wielofunkcyjnego od strefy ogólnodostępnej odbywać się będzie 

głównym ciągiem komunikacyjnym do obiektów Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, zaprojektowanym 

wg koncepcji firmy TRAFIC. Rondo w rejonie budynku wielofunkcyjnego zabezpiecza ruch pojazdów w 

kierunku lotniska (główna brama wjazdowa do strefy zastrzeżonej), parkingów samochodowych oraz w 

przyszłości w kierunku systemu drogowego Gminy Kosakowo. Bezpośrednio przed budynkiem ( od strefy 

ogólnodostępnej) będzie zaprojektowany parking na 68 miejsc postojowych. W rejonie budynku należy za-

projektować (jako element projektu budynku wielofunkcyjnego) plac manewrowy o wymiarach zabezpie-

czających wyjazd i wjazd do boksów pojazdów bojowych straży pożarnej. 
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Układ komunikacyjny wewnętrzny (od strefy zastrzeżonej lotniska ) jest częścią opracowania budynku wie-

lofunkcyjnego i musi spełnić wymagania w zakresie ruchu samochodów służb: LSP, SOL, Straży Granicz-

nej, Służby Celnej, Służb Operacyjnych Lotniska oraz Zarządu Portu Lotniczego oraz ruchu pieszego obsłu-

gi lotniska. 

 

IV.  Bryła budynku 

Potrzeby eksploatacyjne narzucają podział budynku wielofunkcyjnego na dwa skrzydła oddzielone od siebie 

w poziomie parteru bramą wjazdową, ze stanowiskiem kontroli bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego 

do strefy zastrzeżonej lotniska.  

Część budynku przeznaczoną dla Lotniskowej Straży Pożarnej należy zaprojektować jako dwukondygna-

cyjną, z obowiązkową wysokością boksów garażowych w parterze H = 4,75m. Taką sama wysokość należy 

zachować dla prześwitu głównej bramy kontroli bezpieczeństwa. Boksy garażowe Straży Pożarnej muszą 

być przejezdne dwustronnie („na przestrzał”). Druga kondygnacja skrzydła budynku przeznaczonego dla 

Lotniskowej Straży Pożarnej powinna zawierać szatnie z sanitariatami, siłownię,  jadalnię, salę odpraw oraz 

biura komendanta i dowódcy plutonu. Projekt musi przewidywać możliwość komunikacji z pomieszczeń 

LSP do boksów pojazdów bojowych klatką schodową przynależącą do Straży Pożarnej lub szybkim ześli-

zgiem dla strażaków, bezpośrednio z drugiej kondygnacji.  

Skrzydło administracyjne przewidziane jest jako czterokondygnacyjne, przy czym czwartą kondygnację 

stanowić będzie stanowisko dyżurnego portu lotniczego wraz z zespołem pomieszczeń centrum zarządzania  

kryzysowego. Wysokości kondygnacji budynku powinny zostać zaprojektowane zgodnie z obowiązującym 

Prawem Budowlanym, przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami BHP oraz obowiązującymi prze-

pisami szczegółowymi w odniesieniu do wymagań poszczególnych służb i jednostek organizacyjnych 

umieszczonych w budynku. Całkowita wysokość budynku czterokondygnacyjnego, z uwzględnieniem 

szczególnych wymagań dla wysokości garażu LSP i prześwitu bramy kontroli bezpieczeństwa, nie może 

przekroczyć dopuszczalnej wysokości zabudowy w tej lokalizacji, wynikającej z ograniczeń na lotnisku 

Oksywie (72 m n.p.m.). 

 

V. Układ wewnętrzny 

Skrzydło zajmowane przez LSP w całości znajduje się w strefie zastrzeżonej lotniska. Natomiast skrzydło  

administracyjne będzie podzielone na strefę ogólnodostępną i zastrzeżoną, co obliguje do stworzenia osob-

nych trzonów komunikacji pionowej: klatki schodowej ogólnodostępnej oraz klatek schodowych po stronie 

zastrzeżonej. Na parterze ( pierwsza kondygnacja ) w części ogólnodostępnej należy zaprojektować po-

mieszczenia biurowe handlingu, firm komercyjnych, pomieszczenia dla funkcjonariuszy Policji i salę konfe-

rencyjną. W strefie zastrzeżonej, na parterze powinny znajdować się pomieszczenia techniczne dla handlin-
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gu i służb technicznych. Druga kondygnacja skrzydła administracyjnego przeznaczona jest dla Zarządzają-

cego Portem Lotniczym, którego pomieszczenia również znajdą się w strefie ogólnodostępnej oraz dla Służ-

by Ochrony Lotniska, która w całości znajduje się w strefie  zastrzeżonej. Kondygnacje trzecią i czwartą 

skrzydła administracyjnego należy zaprojektować  w całości jako strefę zastrzeżoną przeznaczoną dla po-

mieszczeń Straży Granicznej, Służby Celnej, stanowiska dyżurnego lotniska i centrum zarządzania kryzy-

sowego. Należy zaprojektować możliwość zapewnienia dostępu do zastrzeżonej klatki schodowej na kondy-

gnacji drugiej także dla uprawnionych pracowników Portu Lotniczego. 

Proponowany przekrój poprzeczny – schemat poglądowy został przedstawiony w załączniku nr 8, bilans 

powierzchni z zestawieniem pomieszczeń w załączniku nr 3.  

 

VI.  Zalecenia konstrukcyjne. 

Zamawiający nie ogranicza wyboru technologii budowy budynku wielofunkcyjnego, ale proponowana przez 

oferentów technologia musi spełniać obowiązujące na ternie RP przepisy w zakresie budowy budynków 

użyteczności publicznej oraz zapewnić możliwość realizacji budowy w cyklu maksymalnie 12-14 miesięcz-

nym od daty przekazania wykonawcy terenu budowy.   

Dla technologii tradycyjnej zaleca się wykonanie ścian zewnętrznych, nośnych murowanych, podobnie no-

śne ściany wewnętrzne lub konstrukcję żelbetową słupowo – ryglową ze ścianami zewnętrznymi stanowią-

cymi wypełnienie, np. z gazobetonu, zasadniczego układu nośnego. Stropy typu Filigran z nadbetonem lub 

monolityczne wylewane. Zaleca się wykonanie dachu łaskiego. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność niestandardowego potraktowania budowy pomieszczenia 

dyżurnego lotniska, dyżurnego LSP i SPL na czwartej kondygnacji i zapewnienie widoczności z pomiesz-

czenia w zakresie ponad 180 stopni w kierunku drogi startowej DS 2 i płyty lotniska. Należy zaprojektować 

funkcjonalne połączenie ww. pomieszczenia z pomieszczeniem przeznaczonym dla zarządzania kryzysowe-

go. 

 

VII.  Instalacje wewnętrzne i przyłącza. 

Projekt budynku wielofunkcyjnego musi zawierać komplet instalacji wewnętrznych i niezbędnych przyłączy 

instalacji zewnętrznych zabezpieczających funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Do zasadniczych instalacji wewnętrznych należą: 

a) Instalacja wody użytkowej i do celów ochrony ppoż., 

b) Instalacja sanitarna, 

c) Instalacje elektryczne  

d) Instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, 

e) Instalacja kontroli dostępu do obszarów i pomieszczeń, 
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f) Instalacje teletechniczne, 

g) Instalacje monitoringu lotniska 

 Do zasadniczych przyłączy instalacji należą: 

a) Przyłącze wody użytkowej i do celów ochrony przeciwpożarowej, 

b) Przyłącze instalacji sanitarnej, 

c) Przyłącze instalacji odwodnienia (jeśli obiekt nie będzie posiadał autonomicznego systemu odwod-

nienia), 

d) Przyłącze do systemu energetycznego, 

e) Przyłącze instalacji ogrzewania obiektu (jeśli obiekt nie będzie posiadał autonomicznego systemu 

ogrzewania), 

f) Przyłącza instalacji teletechnicznych, 

g) Przyłącza instalacji monitoringu lotniska. 

 

VIII.  Instalacje specjalne. 

Projekt budynku wielofunkcyjnego musi uwzględnić konieczność zainstalowania w obiekcie centrum moni-

torowania lotniska i obiektów Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, centrum zarządzania i nadzoru dla sys-

temu kontroli dostępu  do obiektów, przestrzeni i pomieszczeń zlokalizowanych na lotnisku i w obiektach 

Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Instalacje te objęte zostaną odrębnym projektem, natomiast projekt 

budynku wielofunkcyjnego musi uwzględnić możliwość zbudowania i serwisowania tych instalacji, zabez-

pieczyć niezbędne przepusty i przejścia i kanały, a także konstrukcje podwyższonych podłóg (tzw. studyj-

nych) w pomieszczeniach, dla których tego typu rozwiązania są niezbędne. Wszystkie instalacje i systemy 

związane z ochroną przeciwpożarową, instalacje oddymiania i oświetlenia ewakuacyjnego są częścią projek-

tu budynku wielofunkcyjnego. 

 

IX.  Etapowanie projektu.  

Powierzchnia całkowita budynku wielofunkcyjnego musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w Planie 

Generalnym opracowanym na zlecenia Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo przez PwC i uwzględnić po-

dział funkcjonalny powierzchni zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ -  Bilans powierzchni- zestawienie 

pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo dla docelowej realizacji 

obiektu. Jednocześnie Projekt budowlany budynku wielofunkcyjnego musi uwzględnić etapowania realizacji 

inwestycji w ten sposób, aby obiekt zrealizowany w etapie I posiadał założoną w bilansie powierzchnię oraz 

funkcje pomieszczeń. Jednocześnie posiadał konstrukcyjnie założoną możliwość rozbudowy (etap II) przy 

funkcjonujących pomieszczeniach i instalacjach zrealizowanych w etapie I (z nieznacznymi, niezbędnymi 

włączeniami i maksymalnym ograniczeniu uciążliwości dla użytkowników w II etapie budowy. 
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W związku z powyższym teren wokół budynku, jego zagospodarowanie, komunikacja piesza i samochodo-

wa  musi uwzględniać rozwiązania i obszar jego docelowej realizacji. 

Zagospodarowanie powierzchni I etapu realizacji musi być zgodne z załączonym bilansem powierzchni w 

Załączniku nr 3 do SIWZ -  Bilans powierzchni- zestawienie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym 

Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, natomiast podział powierzchni dla II etapu budowy musi uwzględnić 

dedykowane potrzeby dla poszczególnych użytkowników budynku. Budynek powinien mieć projektowo 

założoną swobodę jego aranżacji w momencie realizacji II etapu budowy.   

 

X. Etapowanie budowy. 

Zakłada się, że budynek wielofunkcyjny będzie powstawał dwuetapowo. W pierwszym etapie jego po-

wierzchnia użytkowa (bez powierzchni komunikacyjnych) wyniesie ok 1800 m². W ramach Strażnicy Lotni-

skowej Straży Pożarnej w skrzydle północno-zachodnim zrealizowane zostaną m.in. dwa stanowiska gara-

żowe wozów bojowych, w skrzydle południowo-wschodnim pomieszczenia biurowe poszczególnych służb i 

innych użytkowników budynku w zakresie niezbędnym do działalności pierwszej fazy rozwoju cywilnego 

portu lotniczego.  

W I etapie muszą być wybudowane stanowiska: dyżurnego portu lotniczego, dyżurnego LSP i SOL, centrum 

zarządzania kryzysowego, pomieszczenia techniczne centrum monitoringu oraz pomieszczenia techniczne 

serwerów. Układ komunikacji pionowej i poziomej wewnątrz budynku oraz układ funkcjonalny pomiesz-

czeń, musi uwzględniać  przyszłą rozbudowę budynku, w sposób ograniczający uciążliwość jego bieżącej 

eksploatacji oraz pozwalający na uzyskanie niezbędnych powierzchni zabezpieczających funkcjonowania 

użytkowników obiektu.   

W drugim etapie całkowita powierzchnia użytkowa (bez powierzchni komunikacyjnych) budynku wielo-

funkcyjnego wzrośnie do ok. 2300 m². Nastąpi rozbudowa do czterech stanowisk wozów bojowych LSP 

(przewidywana rozbudowa skrzydła LSP w kierunku północno – zachodnim ) oraz rozbudowa skrzydła 

„administracyjnego” w kierunku południowo – wschodnim.  

 

XI.  Dodatkowe wytyczne dla części budynku przeznaczonej dla LSP. 

Podstawy prawne : 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk 

do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 197, 

poz. 1634 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożar-

nej(j.t. Dz. U. z 2008 r., nr 180, poz. 1115 z późn. zm.) 



  Załącznik nr 2 
do SIWZ Budowa budynku wielofunkcyjnego 

6 
 

Projekt w zakresie infrastruktury dla LSP musi uwzględniać następujące parametry: 

a) garaż przejazdowy dwustanowiskowy  wraz z ześlizgiem umiejscowiony zgodnie z wymogami bhp,                              

posadzka przystosowana do obciążeń min 50 ton, 

b) jedno stanowisko wyposażone w kanał remontowy z wszelkimi wymogami w zakresie wentylacji, 

oświetlenia i zabezpieczenia  w normalnych warunkach do korzystania jako stanowiska garażowego,                                 

c) garaż wyposażony w wentylacje mechaniczną i grawitacyjna, oraz odprowadzania spalin zgodnie z 

wymogami bhp i sanitarnymi, 

d) stanowisko wyposażone  do mycia pojazdów bojowych, 

e) stanowiska garażowe wyposażone w instalację pneumatyczna i elektryczna  służącą do ogrzewania 

silników pojazdów, zasilania prostowników akumulatorowych. 

f) Wymiary dla jednego stanowiska garażowego: 

• długość – 15 m  

• szerokość – 5 m 

• wysokość – 4,75 m 

3. Przewidywane parametry pojazdu ratowniczego i bram : 

• całkowita długość ok.   - 12,0 m 

• szerokość pojazdu ok.  – 3 m 

• wysokość pojazdu ok.    – 4 m 

• masa pojazdu  ok.          – 50 ton 

• szerokość bram garażowych  - 5 m  

4. Strażnica musi być wyposażona : 

a) w łączność telefoniczną ze służbą kontroli lotu i jednostki PSP 

b) dzwonki alarmowe słyszalne w wszystkich pomieszczeniach i otoczeniu nie zakłócane przez samolo-

ty, 

c) nagłośnienie / radiowęzeł/ 

d) instalację elektryczną  rezerwowa zabezpieczającą cały teren Lotniskowej Straży Pożarnej, umożli-

wiającą sprawność urządzeń i zasilanie  tablic rozdzielczych takich jak: 

• sieci komputerowych, 

• instalacji sterowniczych- sygnalizacyjnych i alarmowych, 

• instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 

• instalacji otwierania bram alarmowych czas otwierania bram max 15 sekund. 
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XII.  Dodatkowe wytyczne dla części pomieszczeń specjalnych  

W zakresie pomieszczeń o specjalnym przeznaczeniu jak: magazyny broni, pomieszczenia zatrzymań, kan-

celarie niejawne, Wykonawca zobowiązany jest stosować określone prawem przepisy, w tym m.in.: 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 sierpnia 1998 r. w sprawie 

zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 730 z późn. zm.) oraz przepisów resor-

towych Służby Celnej - dla pomieszczeń magazynów broni, 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie organizacji i funkcjonowa-

nia kancelarii tajnych (Dz. U. z 2010, nr 114, poz. 765) – dla pomieszczeń do przechowywania dokumenta-

cji niejawnej (kancelaria tajna), 

3. Resortowe przepisy Straży Granicznej, Służby Celnej  - dla pomieszczeń dla osób zatrzymanych  

4. Decyzja  MINISTRA  FINANSÓW Nr 1/FR/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia 

standardów obiektów budowlanych i określenia trybu postępowania przy pozyskiwaniu nieruchomości w 

trwały zarząd oraz budowie obiektów własnych przeznaczonych na siedziby jednostek organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów. 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w za-

kresie finansowania  utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania grani-

cy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w 

sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach 

wewnętrznych (Dz. U. z 2005 r.,  Nr 256, poz. 2145). 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej 

oraz jej magazynowania , przechowywania i zapewnienia właściwego stanu technicznego (Dz. U. z 2009 r., 

nr 196, poz. 1512). 

7. Ustawa z dnia 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 12, 

poz. 67 z późn. zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2008r.  w sprawie 

sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych (Dz. U z 2008 r. nr 147 poz. 938)  
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XIII.  Szacunkowy bilans ilości użytkowników budynku wielofunkcyjnego. 

Poniższa tabela zawiera szacunkowy bilans ilości użytkowników budynku wielofunkcyjnego z podziałem na 
działy/służby, etapy budowy obiektu, określeniem ilości pracowników na zmianę oraz orientacyjnym 
wskazaniem ilości kobiet. Dane te wynikają ze wstępnych, szacunkowych deklaracji poszczególnych 
działów/służb , które będą użytkownikami budynku i obejmują wszystkich pracowników zatrudnionych na 
lotnisku. Zgodnie z „Koncepcją dostosowania lotniska Oksywie do wymogów lotnictwa cywilnego” 
przyjęto, że w budynku wielofunkcyjnym zlokalizowane jest główne wejście dla wszystkich pracowników 
na teren lotniska oraz znajdują się niezbędne pomieszczenia socjalne. Przed opracowaniem końcowym 
koncepcji wielobranżowej, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z działami/służbami do 
uaktualnienia bilansu ilości użytkowników budynku wielofunkcyjnego. 

lp. dział/służba ilość pracowników 

etap I etap II 

razem kobiet na  zmianę  kobiet razem  kobiet na zmianę   kobiet 

1 Handling 50 15 20 8 70 24 30 12 

2 Zarządzający PL 10 4 10 4 18 8 18 8 

3 LSP 25 0 6 0 42 0 12 0 

4 Straż Graniczna 50 10 31 10 78 20 45 10 

5 SOL 20 6 7 3 46 12 12 5 

6 Służba Celna 40 13 20 6 60 20 25 8 

7 Policja 4 2 2 1 4 2 2 1 

8 Służby techniczne 10 2 5 1 16 4 8 2 

9 Służby operacyjne  5 2 2 1 10 4 4 2 

9 Komercja 4 2 4 2 8 4 4 2 

10 Służby terminala 4 2 2 1 8 4 4 2 

  ogółem 222 58 109 37 360 102 164 52 

 


