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I. OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania.

 Projekt branżowy architektury.

 Dokumentacja badań wraz z Opinią geotechniczną „Przebudowa i nadbudowa magazynu przy

ul. Błogosławionego Czesława w Gliwicach” wyk Geologia marzec 2019r.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje elementy konstrukcyjne, tworzące konstrukcję budynku. Projekt niniejszy

jest częścią projektu budowlanego obiektu. 

3. Zestawienie obciążeń przyjętych do obliczeń konstrukcji.

3.1.  Obciążenie  wiatrem – wg PN-EN 1991-1-4  (Eurokod 1:  Oddziaływania  na

konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru)

Lokalizacja: Gliwice

Strefa wiatrowa: I

Wartość charakt. ciśnienia wiatru:  qb,o=0,30 kN/m2

Kategoria terenu: III

Współczynnik obciążenia: f= 1,50

3.2. Obciążenie śniegiem – wg PN-EN 1991-1-3:2005 (Eurokod 1: Oddziaływania

na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem)

Lokalizacja: Gliwice

Strefa śniegowa: II

Wartość charakt. obc. śniegiem:  sk=0,90 kN/m2

Współczynnik ekspozycji: Ce=1,0

Współczynnik termiczny Ct=1,0

Współczynnik obciążenia: Q,1= 1,50

Obciążenie śniegiem: Sk= 0,90 x  [kN/m2]

S= 1,50 x 0,90 x = 1,35 x  [kN/m2]
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3.3.  Obciążenie  stałe  i  zmienne  –  wg  PN-EN  1991-1-1:2004   (Eurokod  1:
Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-1:  Oddziaływania  ogólne.  Ciężar
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach)

3.4. Wpływ eksploatacji górniczej – wg ITB 416/2006 (Projektowanie budynków
na terenach górniczych) oraz  ITB 364/2000 (Wymagania techniczne dla obiektów
budowlanych wznoszonych na terenach górniczych).

Wg  otrzymanych  informacji  na  projektowanym  terenie  nie  występują  szkody

górnicze. 

4. Opis konstrukcji i wyniki obliczeń.

Opis konstrukcji

Zaprojektowano budynek w tradycyjnej konstrukcji murowanej ze stropodachem Teriva. W

przypadku bardzo złego stanu technicznego ścian i ław istniejących przewidziano projektowo

sposób wykonania budynku od fundamentów w całości od nowa

Fundamenty

Posadowienie budynku na ławach żelbetowych o szerokościach 50cm. Wysokość ław 30cm.

Zbrojenie  4ø12  (A-IIIN)  oraz  strzemiona  ø6  (A-IIIN)  co  30cm.  UWAGA:  należy

bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia ław poprzez łączenie na zakłady – patrz rysunek

szczegółu. Posadowienie na warstwie chudego betonu B10 (10cm) i papie asfaltowej 2x.

Budynek  oddylatowany od  części  istniejącej  na  działce  sąsiedniej:  w  poziomie  ław 2cm

dylatacja  wypełniona  styropianem.  W  poziomie  ścian  w  zależności  od  odsadzki  ławy

istniejącej około 10cm (styropian) 

UWAGA: w obrębie budynku istniejącego posadowienie na poziomie ław sąsiednich – nie

dopuszczalne  jest  podkopywanie  ław.  Posadowienie  na  warstwie  gruntów nośnych  Ia.  W

przypadku  głębszego  zalegania  tej  warstwy  (wg  badań  geotechnicznych  ~1,4m  ppt)

powiadomić  projektantów.  Konieczna  będzie  wymiana  gruntu  do  poziomu  nośnego

(fragmentami).

Ściany fundamentowe
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Ściany fundamentowe z bloczków betonowych kl. M20 na zaprawie cementowej k. 10MPa.

Izolacje ścian (termiczne i p.wilgociowe wg architektury). 

Ściany nośne

Ściany  nośne  pustak  Porotherm  gr  30/25cm  na  zaprawie  cem-wap  lub  ciepłochronnej.

Nadproża prefabrykowane typu 3xL19N. Głębokość oparcia nadproża min 20cm. Ze względu

na  słaby  stan  ścian  zaleca  się  przemurowanie  uszkodzonych  części  od  nowa  –  podczas

prowadzenia prac w porozumieniu z projektantem ustali się zakres przemurowania

Stropy i wieńce

Strop Teriva 4,0/1 - 20cm + 4cm nadbetonu. Belki w rozstawie 60cm. Wysokość całkowita

stropu 24cm.

UWAGA: stropy wykonywać wg wytycznych producenta w zakresie:

odwrotnej strzałki ugięcia, żeber rozdzielczych itp. oraz sposobu montażu i betonowania.

Na ścianach nośnych zaprojektowano wieńce żelbetowe 25x24cm. Zbrojenie 4ø12 (A-IIIN) i

strzemiona ø6 (A-IIIN) co 30cm wg rysunków. 

UWAGA: należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia wieńców poprzez łączenie na

zakłady – patrz rysunek szczegółu.

Podstawowe wynik obliczeń: 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych uzyskano:

 w  elementach  żelbetowych  nieprzekroczenie  dopuszczalnych  naprężeń  w  zbrojeniu

fyk=500  MPa  (A-IIIN)  i  w  betonie  fcd =13,3  MPa  (B25  C20/25)  oraz  zachowanie

dopuszczalnej szerokości rozwarcia rys betonu wlim = 0,3mm,

 zachowanie  dopuszczalnych  stanów  granicznych  ugięć  konstrukcji,  odpowiednich  dla

konkretnych elementów konstrukcji,

 nieprzekroczenie  dopuszczalnych  nacisków  na  grunt  qfn,  wynikających  z  właściwości

gruntowych i wyrównanie osiadań fundamentów konstrukcji.

5. Warunki gruntowo-wodne
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Warunki  gruntowo –  wodne  zostały  rozpoznane  badaniami.  Zgodnie  z  badaniami  grunt

podzielono na warstwy:

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM przyjęto I kategorię geotechniczną i proste warunki

gruntowe.

6. Materiały konstrukcyjne.

Beton konstrukcyjny B25 (C20/25)

Klasa ekspozycji X0, klasa konstrukcji S4, Otulina: Stropy, belki, słupy, wieńce: 2cm

Klasa ekspozycji XC1, klasa konstrukcji S4, Otulina: Fundamenty od spodu 5cm, z boku i

góry 3cm.

Klasa ekspozycji  XC2, klasa konstrukcji S4 - dla niektórych fundamentów zalecaną klasą

betonu jest B30 (C25/30). W przypadku suchych warunków gruntowych oraz zastosowania

stosownej izolacji przeciwwilgociowej dopuszcza się stosowanie betonu B25 (C20/25) - jak

dla klasy ekspozycji XC1.                       

Stal  zbrojeniowa  np.  B500SP –  pręty  główne  i  B500A strzemiona  o  fyk=500MPa,  klasa

ciągliwości B lub C.

Materiały murarskie ceramiczne (wg specyfikacji w dokumentacji architektonicznej)

Materiały izolacyjne (wg specyfikacji w dokumentacji architektonicznej)

Część konstrukcyjną opracował:

mgr inż. Adam HELIOSZ

upr nr 504/02

Tarnowskie Góry, 1 April 2019.
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I. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 SPIS RYSUNKÓW

A -1.  Rzut parteru. 1 :100

A - 2. Rzut dachu. 1 :100

A - 3. Przekrój A-A.      1 :50

A - 4. Elewacje. 1 :100

A - 5. Zestawienie ślusarki stalowej: bramy, drzwi, okna 1 :50

OPIS TECHNICZNY
SPIS TREŚCI:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA

3. PRZEZNACZENIE I OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

4. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I PRACE WYKOŃCZENIOWE

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmujący dzielnicę przemysłowo – 
mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej– Uchwała nr XXXVIII/964/2005 
z dnia 22 grudnia 2005r. 
Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem 3U o przeznaczeniu podstawowym na usługi róże i uzupełniającym – 
zabudowa gospodarcza.
1.2 Inwentaryzacja i wizje lokalne w budynku.
1.3 Pozwolenie na budowę

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania  jest przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego
Lokalizacja: Gliwice, ul. Bł. Czesława, dz. nr  271. 
Jednostka ewidencyjna : Gliwice. Obręb: Kłodnica.
Obszar oddziaływania obiektu 
– przyjęto, że będzie się zawierał w obrębie działki nr 271. zabudowanej przedmiotowym 
budynkiem.

Określenia obszar oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
- Prawo Budowlane,
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU.

   OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

3.1 Zagospodarowanie terenu – stan istniejący
Działka nr 271 , na której projektuje się przedmiotową zabudowę jest  zabudowana. 

Posiadają przyłącza infrastruktury technicznej. Jest ogrodzona. 
Posiada drzewa.
Woda deszczowa z dachu budynku odprowadzana będzie , jak obecnie do kanalizacji 
deszczowej na terenie działki. Na terenie nieruchomości znajdują się miejsca parkingowe, 
związane z prowadzoną działalnością szkoleniową Instytutu Spawalnictwa. 

3.2 Budynek – stan istniejący.
Istniejący budynek przewidziany do przebudowy i nadbudowy jest parterowy, 

jednokondygnacyjny, nie jest podpiwniczony.  Wykonany jest w technologii tradycyjnej – 
jest murowany. Posiada dach płaski kryty papą na deskowaniu pełnym, o konstrukcji 
nośnej z płatwi stalowych i częściowo drewnianych.
Stanowi zaplecze gospodarczo - magazynowe dla Instytutu Spawalnictwa .

Parametry techniczne budynku
długość 21,09 m
szerokość 8,45 m
wysokość 3,30 m 
powierzchnia zabudowy 178,13 m2

powierzchnia użytkowa  153,70 m2

kubatura 570 m3

Zestawienie pomieszczeń 
Parter
0,1  magazyn 43,45 m2

0,2  magazyn 30,75 m2

0,3  magazyn 30,75 m2

0,4  magazyn 25,20 m2

0,5  magazyn                                                  23,55 m  2

                                                   153,70 m2

Projektowany jest następujący zakres robót budowlanych:

- wyburzenie i odbudowa budynku ,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

3.3 Zagospodarowanie terenu – projekt

Zagospodarowanie terenu.

Działka nr 271, na której zlokalizowany jest budynek posiada istniejące przewody 
infrastruktury technicznej.

3.4 Budynek – projekt

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję magazynowo – gospodarczą, jak obecnie 
istniejąca.
Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną. Nie będzie ogrzewany.

 Parametry techniczne budynku
długość 21,09 m
szerokość 8,45 m
wysokość 4,10 m 
powierzchnia zabudowy 178,13 m2
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powierzchnia użytkowa  153,70 m2

kubatura 727 m3

Zestawienie pomieszczeń 
Parter
0,1  magazyn 43,45 m2

0,2  magazyn 30,75 m2

0,3  magazyn 30,75 m2

0,4  magazyn 25,20 m2

0,5  magazyn                                                  23,55 m  2

                                            153,70 m2

4. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I PRACE WYKOŃCZENIOWE

Fundamenty.
Projektowane fundamenty wykonane będą jako żelbetowe. Ze względu na spadek terenu 
należy zachować głębokość posadowienia min. 1m od poziomu terenu.  Budynek 
posadowiony jest na terenie , gdzie nie jest prowadzona i nie planuje się eksploatacji 
górniczej. 
Szczegółowe rozwiązania  fundamentów wg rysunków konstrukcyjnych
Ściany fundamentowe .
Przyjęto ściany z bloczków betonowych lub cegły pełnej gr. 25cm .
Izolacja pionowa – min Abizol R+P . 
Izolacja pozioma – 2 x papa na lepiku.
Należy zwrócić szczególną uwagę na ciągłość wykonania izolacji poziomej i pionowej.
W budynku przyjęto wykonanie izolacji pionowej i poziomej typu lekkiego, według warstw 
podanych na rysunkach przekroju. 
Ściany parteru  
Przyjęto wykonanie ścian konstrukcyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm  grubości 25 
oraz 30 cm. 

Stropodach.
Przyjęto strop Teriva 4,0/1 - 20cm + 4cm nadbetonu, rozwiązanie projektowe według części 
konstrukcyjnej. Przyjęto wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej twardej. Pokrycie z 
folii termozgrzewalnej na warstwie podkładowej.

Wieńce i nadproża.
Przyjęto wieńce żelbetowe, według rysunków części konstrukcyjnej.
Nadproża przyjęto, jako systemowe żelbetowe typu „L-19” lub żelbetowe, według rysunków 
części konstrukcyjnej.
Izolacje.
Przyjęto izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, akustyczne, jak na rysunku przekroju.
Tynki.

 zewnętrzne –  mineralne w kolorze jasnym, pastelowym.
 wewnętrzne – cementowo – wapienne,
 cokół – tynk ozdobny  .

Stolarka okienna 
- Okna stalowe „ciepłe”
Ślusarka zewnętrzna 
- przyjęto drzwi i bramy stalowe ocieplone. Bramy segmentowe , prowadzenie normalne.
Kominy
Przyjęto wykonanie kominów ponad poziom projektowanego dachu, na wysokość 
uwzględniającą występujące przeszkody zgodnie z Normą PN 89, B-10425 Przewody 
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 
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przy odbiorze. Pomieszczenia będą posiadały wentylację grawitacyjną kominami z 
kształtek ceramicznych oraz nawiewniki montowane w ścianie naprzeciwległej..

• Rynny i rury spustowe
- PCV w kolorze szarym

 Kolorystyka
 ściany zewnętrzne–  kolory jasne pastelowe, według rysunku elewacji
 dach – kolor grafitowy
 kominy – tynkowane w kolorze elewacji, czapy kominowe betonowe,
 okna, drzwi, bramy – kolor grafitowy. RAL 9007

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek magazynowy zalicza się do budynków produkcyjno – magazynowych PM. 
Jest budynkiem niskim, jednokondygnacyjnym, o maksymalnej gęstości obciążenia 
ogniowego strefy pożarowej Q<500MJ/m2. 

Przyjęto ścianę w granicy działki jako wydzielenie ppoż. Zostanie 
wyprowadzona nad poziom pokrycia dachu na wysokość min. 30cm.
W budynku nie będą występować pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Opracowała: mgr inż. arch. Jolanta Węglińska
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