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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

lp. nr rys. temat rysunku  

PROJEKT WYKONAWCZY 

1 PW-K-01 Rysunek zestawczy – Rzut fundamentów  

2 PW-K-02 Rysunek zestawczy – Rzut parteru  

3 PW-K-03 Rysunek zestawczy – Strop nad parterem  

4 PW-K-04 Rysunek zestawczy – Rzut poddasza  

5 PW-K-05 Rysunek zestawczy – Rzut konstrukcji dachu  

6 PW-K-06 Rysunek zestawczy – Przekroje  

7 PW-K-07 Rysunek zestawczy – Schematy konstrukcji w ościach  

8 PW-KŻ-01 Zbrojenie fundamentów 
 
 

9 PW-KŻ-02 Zbrojenie płyty P.1  

10 PW-KŻ-03 Zbrojenie słupów i wieńców  

11 PW-KŻ-04 Zbrojenie schodów Sch.3 i nadproża NA.6  

12 PW-KS-01 Schody Sch.1  

13 PW-KS-02 Schody Sch.2  

14 PW-KS-03 Balustrada Bal.4  

15 PW-KS-04 Nadproże B.1.1  

16 PW-KS-05 Nadproże NA.1  

17 PW-KS-06 Nadproże NA.2  

18 PW-KS-07 Nadproże NA.3  

19 PW-KS-08 Nadproże NA.4  

20 PW-KS-09 Nadproże NA.5  

 



 Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy obiektu pełniącego  
funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach   

49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 6a, dz. nr: 559, 560, 558/2 i 509/2 
Konstrukcja – projekt wykonawczy 

 

 

str. K-3 

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e  

 

My niżej podpisani:  oświadczamy, na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami), że 

niniejszy projekt wykonawczy jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA 

 

1 .  Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie grupy projektowej; 

SN Architekci 

ul. Strzelców Bytomskich 7/3 

45-084 Opole 

1.2. Projekt wykonawczy branży architektonicznej opracowany przez mgr inż. arch. Michała 

Szkudlarskiego, mgr inż. arch. Andrzeja Nowaka i inż. arch. Paulinę Masiukiewicz w 

styczniu 2019 r. 

1.3. Informacje uzyskane od zamawiającego, 

1.4. Obowiązujące przepisy i normy. 

 

2. Zakres projektu 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem konstrukcję przebudowy i 

rozbudowy obiektu pełniącego funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach 

przy ulicy Porcelanowej 6a 

3 .  Opis formy obiektu 

Przedmiotem opracowania jest budynek użytkowy sali widowiskowej na planie litery T, 

częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, który 

w związku z przebudową i rozbudową zostanie wydłużony. Budynek kryty dachem 

dwuspadowym, mansardowym o kącie pochylenia połaci 46° oraz pulpitowym (w strefie 

niskich przybudówek w od strony wschodniej). Do budynku od strony wschodniej 

przylegają dwie niskie przybudówki, jedna o funkcji handlowo-usługowej (południowa) 

druga jako magazyn dla kuchni. Długość budynku istniejącego 32,40m po rozbudowie 

zwiększy się do 36,83m. Szerokość budynku 11,14m w węższej części i 20,16m w 

szerszej części. Wysokość budynku ok 10,13m licząc od poziomu ±0,00 

architektonicznego. 

4 .  Ekspertyza budowlana 

4.1. Fundamenty: 

Budynek posadowiony na ławach fundamentowych najprawdopodobniej murowanych 

z cegły ceramicznej pełnej i/lub ławach kamiennych. Nie dokonano odkrywek 

fundamentów. Ich szerokość ustalono na podstawie widocznej szerokości odsadzki 

ściany fundamentowej w części podpiwniczonej budynku. Na podstawie oględzin 

ścian nośnych nie stwierdzono nierównomiernego osiadania fundamentów. W trakcie 

prac po zerwaniu tynku ponownie zweryfikować ściany nośne pod kątem spękań co 

świadczyłoby o niewłaściwej pracy fundamentów. 

Stan techniczny fundamentów – dobry 
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4.2. Izolacja przeciwwilgociowa 

W poziomie gruntu ściany miejscami zawilgocone, a tynki częściowo skorodowane. 

Ślady zawilgoceń widoczne są do wysokości około 50 cm od poziomu posadzek, w 

związku z powyższym stwierdza się, że budynek nie posiada odpowiedniej izolacji 

przeciwwilgociowej, lub nie posiada jej wcale.  

Stan techniczny izolacji przeciwwilgociowej - zły. 

Zaleca się wykonanie izolacji wodochronnej wszystkich elementów podziemnych 

budynku. 

4.3. Ściany konstrukcyjne    

Zewnętrzne ściany konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej oraz wapiennej. Grubość ścian nośnych waha się w granicach 

od ok 36cm do 56cm. W trakcie oględzin obiektu nie stwierdzono widocznych pęknięć 

i uszkodzeń ścian nośnych. 

Stan techniczny ścian nośnych - dobry 

4.4. Więźba dachowa 

Widoczne drobne ubytki w więźbie dachowej spowodowane erozją biologiczną. 

Stwierdza się wykonanie wzmocnień istniejącej więźby dachowej w niedalekiej 

przeszłości. Nie ma potrzeby jej dodatkowego wzmacniania w związku z planowaną 

przebudową. 

Stan techniczny więźby dachowej – dobry 

4.5. Połać dachowa 

W trakcie oględzin połaci dachowej nie stwierdzono przecieków. Należy jednak 
zwrócić uwagę na stan orynnowania, które przeciekając powoduje zawilgocenie ścian 
zewnętrznych i niszczenie tynku. 
Stan techniczny połaci dachowej – dobry 

4.6. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że stan techniczny istniejącego 
budynku jest dobry i nie ma przeciwskazań dla projektowanej przebudowy i 
rozbudowy 

5. Elementy przeznaczone do rozbiórki i likwidacji 

Schody zewnętrzne w elewacji północno-zachodniej prowadzące na scenę przeznaczono 

do likwidacji. Ściany działowe na scenie i podłoga sceny do wyburzenia. Zostanie ona 

obniżona z obecnego poziomu +1,60m do +0,60m licząc od poziomu ±0,00 

architektonicznego. Ściany pod podłogą sceny należy skuć do poziomu +0,20. 

Pomieszczenia znajdujące się pod sceną należy zasypać pospółką i zagęszczać 

warstwami o grubości maksymalnie 30cm. Następnie można przystąpić do wykonywania 

warstw pod nową scenę. Do wykucia/powiększenia otworów w ścianie oddzielającej 

scenę od głównej sali można przystąpić po wykonaniu nadproży i belek nad tymi otworami 

i zamurowaniu otworów przeznaczonych do zamurowania. Ściany należące do rozbiórki w 
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osiach A i D można rozebrać po wstawieniu nadproży stalowych wg zaleceń podanych w 

pkt. 6.6.7. 

6 .  Opis konstrukcji obiektu 

6.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Konstrukcję dachu stanowi tradycyjna więźba dachowa płatwiowo kleszczowa. Płyta 

stropowa stanowiąca ustrój nośny dla poddasza opiera się na ścianach nośnych 

parteru, belkach żelbetowych i słupach, które to z kolei oparto na ławach 

fundamentowych 

6.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Schematem statycznym więźby dachowej jest układ składający się z dwuprzęsłowych 

krokwi podpartych przegubowo na murłacie, płatwi i w kalenicy. Krokwie przegubowo 

połączone w kalenicy. Jętki/kleszcze przegubowo połączone z krokwiami oraz 

płatwiami, usztywnione sztywną tarczą deskowania w ich poziomie. Płatwie stanowią 

belki ciągłe wieloprzęsłowe dla których podporami przegubowymi skrajnymi są ścianki 

szczytowe a pośrednimi słupy i miecze. Podłużne usztywnienie dachu stanowią 

miecze słupów. W rozbudowywanej części budynku zaprojektowano strop żelbetowy 

monolityczny, którego schematem statycznym jest płyta dwukierunkowo zginana. 

Schematem statycznym prefabrykowanych żelbetowych belek nadprożowych i 

żelbetowych belek niepołączonych z płytą stropową są belki wolnopodparte. 

 

6.3. Założenia dotyczące przyjętych obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń 

Obciążenia oraz kombinacje obciążeń przyjęto w oparciu o normy: 

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 
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Obciążenia przyjęte w projekcie 

6.3.1. Obciążenia stałe wg PN-EN 1991-1-1 

Ciężar własny elementów konstrukcjnych został uwzględniony automatycznie w 
oprogramowaniu użytym do obliczenień statyczno-wytrzymałościowych 
 

połać dachowa 
Opis / Geometria  Charakterystyczne  Obliczeniowe 
Dachówka ceramiczna 
0,95 (kPa) = 0,95 (kPa) * 1,35 = 1,28 (kPa)  
łaty 4x6 cm co 30 cm 
(0,04x0,06x5,50)/0,30 = 0,044 (kPa) * 1,35 = 0,059 (kPa) 
membrana paroprzepuszczalna 
0,0014 (kPa) = 0,002 (kPa) * 1,35 = 0,003 (kPa)  
Deskowanie pełne 2,2 cm 
5,50 (kN/m3) * 2,2 (cm) = 0,14 (kPa) * 1,35 = 0,19 (kPa)  
 
RAZEM  1,14 (kPa) * 1,35 = 1,54 (kPa) 
Obciążenie powierzchniowe  1,14 (kPa)  1,54 (kPa) 

 

Strop warstwy wykończeniowe 
Opis / Geometria  Charakterystyczne  Obliczeniowe 
Wełna mineralna 25cm 
1,2 (kN/m3) * 0,25 = 0,30 (kPa) * 1,35 = 0,41 (kPa)  
Wyprawa cementowo-wapienna 
19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) = 0,29 (kPa) * 1,35 = 0,38 (kPa)  
 
RAZEM  0,59 (kPa) * 1,35 = 0,80 (kPa) 
Obciążenie powierzchniowe  0,59 (kPa)  0,80 (kPa) 

 

Sciany nośna wewnętrzne 24cm 
Opis / Geometria  Charakterystyczne  Obliczeniowe 
Wyprawa cementowo-wapienna 
19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) = 0,29 (kPa) * 1,35 = 0,38 (kPa)  
Mur z bloczków z betonu komórkowego 24 (cm) 
10 (kN/m3) * 0,24m = 2,40 (kPa) * 1,35 = 3,24 (kPa) 
Wyprawa cementowo-wapienna 
19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) = 0,29 (kPa) * 1,35 = 0,38 (kPa)  
 
RAZEM  2,98 (kPa) * 1,35 = 4,02 (kPa) 
Obciążenie powierzchniowe  2,98 (kPa)  4,02 (kPa) 

 

Sciany nośna zewnętrzne 40cm 
Opis / Geometria  Charakterystyczne  Obliczeniowe 
Wyprawa cementowo-wapienna 
19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) = 0,29 (kPa) * 1,35 = 0,38 (kPa)  
Mur z bloczków z betonu komórkowego 40 (cm) 
10 (kN/m3) * 0,40m = 4,00 (kPa) * 1,35 = 5,40 (kPa) 
Wyprawa cementowo-wapienna 
19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) = 0,29 (kPa) * 1,35 = 0,38 (kPa)  
 
RAZEM  4,58 (kPa) * 1,35 = 6,18 (kPa) 
Obciążenie powierzchniowe  4,58 (kPa)  6,18 (kPa) 
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sciana fundamentowa 38cm wewnętrzna 
Opis / Geometria  Charakterystyczne  Obliczeniowe 
Tynk 
19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm)  = 0,29 (kPa) * 1,35 = 0,38 (kPa) 
Styrodur 12cm 
0,9 (kN/m3) * 0,12 (m) = 0,11 (kPa) * 1,35 = 0,15 (kPa) 
Bloczki betonowe gr. 25 (cm) 
25 (kPa) * 0,38 (m) = 9,50 (kPa) * 1,35 = 12,80 (kPa) 
Tynk 
19,00 (kN/m3) * 1,5 (cm) = 0,29 (kPa) * 1,35 = 0,38 (kPa)  
 
RAZEM  10,19 (kPa) * 1,35 = 13,8 (kPa) 
Obciążenie powierzchniowe  10,19 (kPa)  13,8 (kPa) 

 

6.3.2. Obciążenia użytkowe wg PN-EN 1991-1-1 

 

Obciążenie użytkowe stropu 
 

Opis / Geometria  Charakterystyczne  Obliczeniowe 
Obciążenia użytkowe stropów pomieszczenie techniczne 
3,0 (kPa) = 3,0 (kPa) * 1,50 = 4,5 (kPa)  
 
RAZEM  3,0 (kPa) * 1,50 = 4,5 (kPa) 
Obciążenie powierzchniowe  3,0 (kPa)  4,5 (kPa) 

Do obciążenia użytkowego stropu należy przyjąć obciążenie centralą wynoszące 206 kg. 
 

obciążenie użytkowe dachów 
 

Opis / Geometria  Charakterystyczne  Obliczeniowe 
Obciążenie użytkowe dachów - kategoria H, wartość zalecana 
0,40 (kPa) = 0,40 (kPa) * 1,50 = 0,60 (kPa)  
 
RAZEM  0,40 (kPa) * 1,50 = 0,60 (kPa) 
Obciążenie powierzchniowe  0,40 (kPa)  0,60 (kPa) 

 

 

6.3.3. Obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 

s = sk μi  Ce Ct 
 
Charakterystyczne obciażenie śniegiem gruntu 
Strefa 2 – Tułowice  –  A = 180 m.n.p.m 
sk = 0,9 kN/m2  

 
Współczynnik kształtu dachu: 
dach dwupołaciowy 
α = 46° - kąt nachylenia połaci dachowych 
μ1 = 0,80 – przyjęto wyposażenie dachu w elementy zabezpieczające przed 
ześlizgiwaniem się śniegu. 
 
Współczynnik ekspozycji: 
Obiekt nie jest otoczony wyzszymi budynkami 
Ce = 1,0 
 
Współczynnik termiczny: 
Ct = 1,0 
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Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem dachu: 
s1 = 0,9 * 0,8 * 1,0 * 1,0 = 0,72 kN/m2 

 
Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem dachu 
sd = s γf  

γf = 1,5 
sd1 = 0,72 * 1,5 = 1,08 kN/m2

  

6.3.4. Obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 

we = qp(ze)  cpe 

Podstawowa bazowa prętkość wiatru 

Strefa 1 – Tułowice – A = 180 m.n.p.m 

vb,0 = 22 m/s 
 

Bazowa prętkość wiatru 

vb = vb,0 cdir cseason 

cdir = 1,0 

cseason = 1,0 

vb = 1,0 * 1,0 * 22 = 22 m/s 

 

Wartość bazowa ciśnienia prędkości 

𝑞𝑏 =  
1

2
𝜌𝑣𝑏

2    

𝑞𝑏 =  
1

2
1,25 ∗ 222 = 0,30 𝑘𝑁/𝑚2  

 

Przyjęto II kategorię terenu: 
 
Współczynnik ekspozycji 

𝑐𝑒(𝑧) = 2,3 (
𝑧

10
)

0,24
  

𝑐𝑒(10,50) = 2,3 (
10,50

10
)

0,24
= 2,33  

 
szczytowe ciśnienie prętkości wiatru 

qp(z) = qb ce(z)    

qp(10,50) = 0,30 * 2,33 = 0,70 kN/m2     

 
Współczynniki ciśnienia i sił aerodynamicznych 
 
Dach dwuspadowy   
 
Parcie wiatru na dach   
 
kąt nachylenia połaci  α = 46°   
 
Wiatr prostopadle do kalenicy θ=0° i 180° 
b = 39,40m d = 11,10m h = 10,50m 
e = min (b; 2h) = min (39,40; 2*10,50) = min (39,40; 21,00) → e = 21,00 m 
e/2 = 10,50 m  e/4 = 5,25 m  e/5 = 4,20m   e/10 = 2,1 m   
h / d = 10,50 / 11,10 = 0,95 
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e = 21m > d = 11,10m 
 

 
 

 

Pole 

A B C D E F G H I J 

glob - 
10 

glob - 
10 

glob - 
10 

glob - 
10 

glob - 
10 

glob - 
10 

glob - 
10 

glob - 
10 

glob - 
10 

glob - 
10 

Cpe,10 -1,20 -0,80 - 0,79 -0,49 
0,70 0,70 0,61 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,30 

We -0,84 -0,56 - 0,56 -0,34 
0,49 0,49 0,43 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 -0,14 -0,21 

Cpi 
0,20 0,20 - 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

-0,30 -0,30 - -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 

wi 
0,14 0,14 - 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

-0,21 -0,21 - -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 

Wnet

=we-
wi 

-0,99 -0,70 - 0,42 -0,48 
0,35 0,35 0,29 -0,14 -0,14 

0,70 0,70 0,64 0,21 0,21 

-0,63 -0,35 - 0,77 -0,13 
-0,14 -0,14 -0,14 -0,28 -0,35 

0,21 0,21 0,21 0,07 0,00 

 
 

Wiatr równolegle do kalenicy θ=90° 
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b = 11,10m, d = 39,40m h = 10,50m 
e = min (b; 2h) = min (11,10; 2 * 10,50) = min (11,10; 21,00) → e = 11,10 m 
e/2 = 5,55 m e/4 = 2,78 m e/5 = 2,22m  e/10 = 1,11 m   
h / d = 10,50 / 39,40 = 0,27 
e = 11,10 < d = 39,40m 

 
 

 
Pole 

A B C D E F G H I 

glob - 10 glob - 10 glob - 10 glob - 10 glob - 10 glob - 10 glob - 10 glob - 10 glob - 10 

Cpe,10  
-1,20 -0,80 -0,50 0,70 -0,30 -1,10 -1,39 -0,89 -0,50 

We 

 
-0,84 -0,56 -0,35 0,49 -0,21 -0,77 -0,98 -0,63 -0,35 

Cpi  

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

-0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 

wi 

 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

-0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 

Wnet

=we-
wi 

-0,99 -0,70 -0,49 0,35 -0,36 -0,92 -1,12 -0,77 -0,49 

-0,63 -0,35 -0,14 0,71 0,00 -0,56 -0,76 -0,42 -0,14 

 

6.3.5. Obciążenia wyjątkowe 

nie dotyczy 

6.4. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, oraz podstawowe wyniki tych 

obliczeń 

Projekt budowlany konstrukcji wykonano w oparciu o normy: 
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PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

 

6.5. Wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych: 

Podstawowymi wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych są przekroje 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych przedstawionych na rysunkach od PW-

K-01 do PW-K-07. 

 

6.6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

budynku 

6.6.1. Fundamenty 

Do posadowienia budynku można przystąpić po zdjęciu warstwy humusu, 

wykonaniu wykopów na projektowaną głębokość i dokonaniu odbioru gruntu 

na poziomie posadowienia przez uprawnione osoby. Po wykonaniu wykopów 

fundamentowych, w poziomie posadowienia należy potwierdzić założenia 

dotyczące warunków gruntowych przyjęte w projekcie, poprzez wykonanie 

badań gruntowych na głębokość minimum 4 m poniżej poziomu posadowienia 

oraz poprzez odbiór gruntu przez uprawnioną osobę, fakt ten należy 

udokumentować wpisem do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia 

gruntów słabonośnych występujących poniżej głębokości posadowienia, 

należy dokonać wymiany tego gruntu na pospółkę o wskaźniku zagęszczenia 

Is=0,98. Prace ziemne oraz fundamentowe prowadzić pod stałym nadzorem 

geotechnicznym. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, 

należy wykonać wymianę tych gruntów na pospółkę o wskaźniku 

zagęszczenia IS=0,98. Pospółkę należy zagęścić warstwami, o maksymalnej 

grubości 30 cm. Poziom posadowienia projektowanych ław dopasować do 

poziomu posadowienia istniejących fundamentów.   

 

Budynek posadowiono na ławach fundamentowych (Ł) 

– Ł.1 o szerokości 80cm i wysokości 40cm 

– Ł.2 o szerokości 50cm i wysokości 40cm 

– Ł.3.1 o szerokości 40 cm i wysokości 80cm 

– Ł.3.2 o szerokości 40 cm i wysokości 85cm 

– Ł.4 o szerokości 30 cm i wysokości 25cm 

 

Przed wykonaniem nowych fundamentów należy wkleić zbrojenie podłużne do 

istniejących fundamentów we wszystkich miejscach, w których 

nowoprojektowane fundamenty łączą się z istniejącymi. 

6.6.2. Ściany fundamentowe 
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Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych murowanych na 

zaprawie klasy minimum M10. Ściany fundamentowe wykonać o szerokości 

25cm w osiach „B-B” i „C-C” natomiast w osiach „A-A”, „D-D” i „1-1” ściany 

fundamentowe wykonać o szerokości 38cm zgodnie z rysunkiem PW-K-01. 

Projektowane ściany połączyć z istniejącymi na „strzępia”. Powierzchnie 

betonowe stykające się z gruntem zaizolować np. Dysperbit. Pomiędzy ścianą 

fundamentowa a ławami fundamentowymi zastosować hydroizolację w postaci 

specjalnie do tego przeznaczonej papy bądź specjalnej folii. 

6.6.3. Ściany nośne 

Ściany nośne konstrukcyjne wewnętrzne wykonać o grubości 24cm w osiach 

„B-B” i „C-C”  i zewnętrzne o grubości 40cm w osiach „A-A”, „D-D” i „1-1” 

wykonać z bloczków z betonu komórkowego. 

6.6.4. Słupy 

Słupy żelbetowe wykonać zgodnie z dokumentacja rysunkową: 

– S.0.1 – żelbetowy o wymiarach 30x30cm 

– S.1.1 – żelbetowy o wymiarach 24x24cm 

– S.1.2 – żelbetowy o wymiarach 24x24cm 

6.6.5. Belki podwalinowe 

Belki podwalinowe BP.1 o szerokości 30cm długości 100cm i wysokości 40cm 

wykonać na istniejącej ścianie fundamentowej po wykuciu odpowiednich bruzd i 

wcześniejszym podstemplowaniu wszystkich ścian powyżej.  

6.6.6. Strop 

Strop w rozbudowywanej części budynku zaprojektowano jako płytę żelbetową 

monolityczną o grubości 16cm 

6.6.7. Belki i nadproża 

W części budynku zgodnie z rysunkiem PW-K-02 zaprojektowano następujące 

nadproża prefabrykowane: 

– L19/120 typu N 

– L19/150 typu N 

– 2x L19/150 typu N 

– 2x YN-150-20 

 

W części budynku zgodnie z rysunkiem PW-K-02 zaprojektowano następujące 

nadproża stalowe wykonane z kształtowników gorącowalcowanych: 

 

– NA.1 – 2x HEA140 

– NA.2 – 2x C140 

– NA.3 – 2x C120 

– NA.4 – 2x C120 
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– NA.5 – 2x HEA140 

 

Dodatkowo w budynku występują następujące belki stalowe: 

– B.1.1 – belka stalowa 2x IN340 

 

Wykonanie nadproży stalowych i belek stalowych należy wykonać ściśle wg 

poniższej procedury: 

 

a) Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. 

b) Przed przystąpieniem do prac ścianę i stropy powyżej montowanego 

nadproża podstemplować zastrzałami. 

c) Ściany i/lub stropy podstemplować zastrzałami od wewnątrz oraz zewnątrz 

(z obu stron).  

d) W celu oparcia belki B.1.1 w pierwszej kolejności należy wykonać belki 

podwalinowe BP.1 i słupy S.0.1 poprzez wykucie odpowiednich bruzd w 

ścianach istniejących umieszczenie w nich zbrojenia i zabetonowanie. 

e) Przed przystąpieniem do prac nadproży NA.1 – NA.3 sprawdzić stan, 

nośność istniejącego muru: w miejscu oparcia projektowanego nadproża do 

fundamentów oraz w odległości 1 m od miejsca podparcia. 

f) W przypadku stwierdzenia muru o nośności poniżej fd = 2,1 MPa 

przemurować istniejące ściany w miejscu oparcia projektowanego nadproża 

do fundamentów oraz w odległości 1 m od miejsca podparcia. 

g) Nad krawędzią projektowanego otworu od zewnątrz wykuć bruzdę 

wysokości projektowanego podciągu + 4 cm - do 1/2 grubości muru. 

h) Wstawić w bruzdę pierwsze belki podciągu, następnie podbić klinami 

stalowymi miejsca styku górnej krawędzi z murem i miejsca oparcia na 

murze. 

i) Przestrzeń pomiędzy belką stalową a murem nad belką i w miejscu oparcia 

wypełnić zaprawą ekspansywną. 

j) Po upływnie czasu wiązania zaprawy, skuć mur z drugiej stropy i wstawić 

drugą belkę nadprożową analogicznie jak poprzednią. 

k) W połowie wysokości belek nadprożowych przez nawiercone otwory 

połączyć belki śrubami zgodnie z rysunkami wykonawczymi w równym 

rozstawie. 

l) Następnie przyspawać przewiązki od spodu nadproża w miejscach, gdzie 

występują śruby. 

m) Po zakończonym montażu belek nadprożowych, przystąpić do rozbiórki 

muru poniżej wstawionych belek. 

n) Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem 

uprawnionej osoby. 

o) W projekcie założono wstępnie, że na projektowane nadproża obciążone są 

ciężarem ściany o kształcie trójkąta równoramiennego o kącie 60° 

nachylenia ramion do podstawy, długość podstawy równa długości 

projektowanego otworu. Nadproża obciążone są również ciężarem stropu 

żelbetowego oraz obciążeniem użytkowym tego stropu. Na etapie 

opracowywania projektu budowlanego oraz przed przystąpieniem do 
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realizacji, po dokonaniu odkrywek należy potwierdzić założenia przyjęte w 

niniejszym projekcie.  

6.6.8. Wieńce 

Wieńce żelbetowe (W) zazbroić zgodnie z dokumentacją projektu 

wykonawczego. Wieńce wykonać o przekrojach: 

 

– W.1.1 – żelbetowy 24x24cm 

– W.1.2 – żelbetowy 24x30cm 

– W.1.3 – żelbetowy 24x24cm 

6.6.9. Więźba dachowa 

Projektowane elementy więźby dachowej należy wykonać z krawędziaków o 

przekrojach: 

– Krokwie – 10x16cm 

– Kleszcze – 2x 6x18cm 

– Płatwie środkowe – 14x20cm 

– Płatew kalenicowa – 14x14cm 

– Murłaty – 14x14cm 

– Słupy – 14x14cm 

– Miecze – 14x14cm 

– Kleszcze kalenicowe 4x16cm 

 

Połączenie wszystkich elementów drewnianych wykonać za pomocą 

systemowych złączy ciesielskich. Zastosować łączniki pomiędzy krokwią a 

kleszczami przenoszące siłę poziomą o wartości 5,3 kN. Połączenie murłaty z 

wieńcem żelbetowym oraz krokwią należy wykonać na przeniesienie siły 

rozporowej poziomej wynoszącej 6,5 kN. Wykonanie konstrukcji należy zlecić 

wykwalifikowanym do tego osobom pod nadzorem osób do tego uprawnionych. 

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnować dwukrotnie bezbarwnym 

środkiem impregnacyjnym grzybo- i owadobójczym oraz preparatem 

ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania się ognia. 

 

  Proponuje się zastosować system np. SIMPSON StrongTie do wykonania 

 następujących połączeń: 

– Połączenie murłaty z wieńcem za pomocą kotwy KOT12 400 kl. 5.8 w 

rozstawach nie większych niż 1,0m 

– Połączenie krokwi z płatwią kalenicową za pomocą wkręta talerzykowego 

ciesielskiego ESCRC 10,0 długości 250mm 

 
Rysunek 1 Sposób połączenia krokwi z płatwią kalenicową 



 Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy obiektu pełniącego  
funkcje kulturalne – sala widowiskowa w Tułowicach   

49-130 Tułowice, ul. Porcelanowa 6a, dz. nr: 559, 560, 558/2 i 509/2 
Konstrukcja – projekt wykonawczy 

 

 

str. K-22 

– Połączenie krokwi z kleszczami za pomocą wkładki GEKA C10-50 i prętem 

gwintowanym M12 o długości 300mm  

 
Rysunek 2 Sposób połączenia krokwi z kleszczami 

– Połączenie murłaty z krokwią za pomocą łącznika SPF210L i SPF210R i 

gwoździ pierścieniowych CNA 4,0 x 40 

– Połączenie płatwi z krokwią za pomocą łącznika SPF210L i SPF210R i 

gwoździ pierścieniowych CNA 4,0 x 40 

– Połączenie mieczy do krokwi i słupów za pomocą wrębów czołowych i 

gwoździ systemowych 4,5x125 

– Połączenie kleszczy kalenicowych z krokwiami za pomocą gwoździ 

systemowych 4,0x100 

6.6.10. Schody o konstrukcji stalowej 

Belki policzkowe schodów zewnętrznych Sch.1 i Sch.2 wykonać z ceowników 

C200, Sch.1 zostaną dodatkowo oparte na słupach stalowych SHS 100x5. 

Schody należy zakotwić w ławach fundamentowych i w murze zgodnie z 

dokumentacją rysunkową. Konstrukcję schodów i balustrady schodów Bal.4 

wykonać wg rysunków wykonawczych. 

6.6.11. Schody żelbetowe 

  Schody Sch.3 o konstrukcji żelbetowej zazbroić zgodnie z dokumentacją  
  projektu wykonawczego. 

6.6.12. Wykorzystane materiały 

– Wszystkie elementy żelbetowe wykonać z betonu klasy C25/30 zbrojonego 

stalą B500C wg PN-EN-1992-1-1:2008 (A-IIIN wg PN-B-03264 (2002)). 

Warstwę chudego betonu pod ławy i stopy fundamentowe wykonać z 

betonu klasy C12/15 

– Wszystkie ściany konstrukcyjne i działowe wykonać bloczków z betonu 

komórkowego o wytrzymałości na ściskanie minimum fb=4 MPa murowane 

na zaprawie klasy minimum M10. 

– Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej wykonać z drewna 

konstrukcyjnego klasy minimum C24 

– Wszystkie zastosowane kształtowniki stalowe należy wykonać ze stali klasy 

minimum S235 
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6.7. Opinia geotechniczna – kategoria geotechniczną obiektu budowlanego 

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, proste warunki 

gruntowo – wodne – według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Głębokość przemarzania gruntu: hz = 100 cm. 

6.8. Warunki i sposób posadowienia 

Obiekt posadowiony bezpośrednio ściany fundamentowe na ławach 

fundamentowych. Grunty o nośności min. 0,30 Mpa. Głębokość posadowienia na 

głębokości posadowienia istniejących fundamentów jednak nie mniej niż 1,00 m 

poniżej poziomu terenu i nie mniej niż 1,5m poniżej poziomu +0,00 

architektonicznego. Po wykonaniu wykopów fundamentowych, w poziomie 

posadowienia należy potwierdzić założenia dotyczące warunków gruntowych przyjęte 

w projekcie, poprzez odbiór gruntu przez uprawnioną osobę, fakt ten należy 

udokumentować wpisem do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia gruntów 

słabonośnych występujących poniżej głębokości posadowienia, należy dokonać 

wymiany tego gruntu na pospółkę o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98. 

 

6.9. Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

nie dotyczy 

7. Informacja dotycząca BiOZ 

7.1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia oraz kolejność realizacji: 

– organizacja placu budowy z uwzględnieniem organizacji stref bezpiecznego 

poruszania się użytkowników obiektu  

– roboty budowlane  

– prace porządkujące po zakończeniu robót budowlanych  

7.2. Wykaz istniejących obiektów 

Na terenie nie występują elementy zagospodarowania mogące wywołać zagrożenie. 

Teren powinien być ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz. 

7.3. Instruktaż pracowników 

Instruktaż pracowników winien być przeprowadzony według programów opracowanych 

dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów) wg Rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku „w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy’ (Dz.U. nr 62, poz. 285) i obejmujący:  

− szkolenie wstępne ogólne – „instruktażem ogólny”; 

− szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „instr. Stanowiskowy”; 

− szkolenie wstępne podstawowe – „szkoleniem podstawowe”; 

Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże 

zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenie wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno 
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być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich 

stanowisk pracy określa pracodawca. 

7.4. Zapobieganie niebezpieczeństwom 

Roboty budowlane wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

sąsiedztwie, należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych”. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

7.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Proponowane środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

– strefy niebezpieczne odgradzać i oznakować; 

– przejścia w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami; 

– składowanie materiałów wydzielić poza strefami niebezpiecznymi 

– stosować środki ochrony indywidualnej pracowników. 
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8. Uwagi końcowe 

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy 

stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność 

do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: 

– Certyfikat, znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 

technicznych oraz zastosowanych przepisów, lub też: 

– deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą 

techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak 

bezpieczeństwa. 

Po uzgodnieniu z projektantem istnieje możliwość zastąpienia podanych w projekcie 

materiałów i wyrobów innymi o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż 

określone w projekcie, oraz posiadających wymagane polskie świadectwa i certyfikaty. 

   

Opracował: 
mgr inż. Łukasz Kamiński 
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ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE 

 
 
 

Oznaczenie Przekrój [cm] Ilość [szt] Długość* [m] 
Objętość jedn. 

[m3] 
Objętość 

[m3] 

Zestawienie elementów drewnianych 

1 10x16 12 10,344* 0,166 1,986 

2 14x14 2 5,175* 0,101 0,203 

3 14x20 2 5,440* 0,152 0,305 

4 14x14 1 5,451* 0,107 0,107 

5 6x18 4 5,601* 0,060 0,242 

6 14x14 4 1,76* 0,034 0,138 

7 14x14 słup 4 3,73* 0,073 0,292 

8 4x16 10 1,22* 0,008 0,078 

Razem 3,35 m3 
*Do długości elementów drewnianych doliczono 15% na ich docięcia 


