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I. CZᆀᖠၠ OPISOWA

OPIS  TECHNICZNY  DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO

A. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

1.  DANE OGÓLNE

1.1Inwestor - Oᖰrodek Sportu i Rekreacji,
 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. 3 Maja 6B

 
1.2. Obiekt –  Kryta Pᐠywalnia Oᖰrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

1.3. Adres  Inwestycji – 97-300 Piotrków Trybunalskim, ul. Belzacka 10

1.4. Podstawa opracowania  
- umowa zawarta z Inwestorem – nr 81/08/BB
- program zamierzenia uzgodniony z Inwestorem
- uzgodnienia materiaᐠowe dokonane z Inwestorem
- archiwalna dokumentacja obiektu, pomiary i oglᆐdziny z natury 
- Rozporzၐdzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
 warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzၐdzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
 szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Rozporzၐdzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r. w sprawie
 szczegóᐠowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uៀytkowego.

1.5. Zakres opracowania
W  ramach planowanej inwestycji przewiduje siᆐ budowᆐ dហwigu platformowego
pionowego w  budynku Krytej Pᐠywalni Oᖰrodka Sportu i Rekreacji w  Piotrkowie
Trybunalskim.

2. ISTNIEJ၀CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Uwarunkowania przestrzenne
Teren bᆐdၐcy przedmiotem opracowania znajduje siᆐ w  poᐠudniowo –  zachodniej
czᆐᖰci Piotrkowa Trybunalskiego, w  sၐsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usᐠugowej o ᖰredniej intensywnoᖰci.
Budynek Krytej Pᐠywalni Oᖰrodka Sportu i Rekreacji skᐠada siᆐ z trzech poᐠၐczonych
ze sobၐ bryᐠ o róៀnej wysokoᖰci, wysokiej czᆐᖰၰ hali gᐠównej pᐠywalni, niៀszej czᆐᖰci
zaplecza oraz owalnej obudowy zjeៀdៀalni.
Wejᖰcie gᐠówne do budynku znajduje siᆐ od strony póᐠnocnej.

2.3. Obsᐠuga komunikacyjna
Dojazd do posesji moៀliwy jest od ulicy Belzackiej. Od poᐠudniowej, wschodniej i
zachodniej strony budynku znajdujၐ siᆐ parkingi dla uៀytkowników obiektu.
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3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwiၐzku z  planowanၐ inwestycjၐ nie planuje siᆐ budowy nowych obiektów ani
rozbudowy istniejၐcego budynku rekreacyjnego. Zakres prac budowlanych nie bᆐdzie
wykraczaၰ poza obrys istniejၐcego obiektu.
Planowana budowa nie wpᐠynie na ukᐠad komunikacji zewnᆐtrznej. 

B.  EKSPERTYZA ISTNIEJ၀CEGO BUDYNKU

1. OPIS I OCENA STANU ISTNIEJ၀CEGO
Obiekt zostaᐠ wybudowany i oddany do uៀytkowania pod koniec lat 90 – tych ubiegᐠego
wieku.
Budynek jest parterowy, czᆐᖰciowo podpiwniczony, wykonany w konstrukcji mieszanej.

1.1.  Ogólna charakterystyka stanu technicznego
Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. Nie zaobserwowano spᆐkaᑀ czy ubytków
elementów noᖰnych i konstrukcyjnych.

1.2. Fundamenty
Fundamenty czᆐᖰci podpiwniczonej sၐ zagᐠᆐbione ok. 3,5 m poniៀej terenu. ᖠciany
fundamentowe i ᐠawy istniejၐce ៀelbetowe.

1.3.  ᖠciany noᖰne
ᖠciany noᖰne zewnᆐtrzne czᆐᖰci zaplecza pᐠywalni wybudowane  z  bloczków
gazobetonowych z  dociepleniem z  weᐠny mineralnej z  okᐠadzinၐ elewacyjnၐ
systemowၐ z blachy powlekanej. 
Uwaga : Z powodu braku moៀliwoᖰci wykonania odkrywki ᖰcian zewnᆐtrznych przyjᆐto
warstwy w oparciu dane od projektanta projektu pierwotnego dr inៀ. arch. Grzegorza
Rzepeckiego.

ᖠciany zewnᆐtrzne czᆐᖰci gᐠównej pᐠywalni wykonane w  konstrukcji stalowej z
okᐠadzinၐ z pᐠyty warstwowej. 
Stan techniczny wszystkich ᖰcian murowanych jest dobry.

1.4. Stropy
W   istniejၐcym budynku nad kondygnacjၐ piwnicy znajduje siᆐ  strop ៀelbetowy
monolityczny.  Stan techniczny jest dobry.

1.5. Stropodach
Dach wykonany w konstrukcji stalowej z pokryciem w postaci blachy trapezowej. Satn
techniczny dobry. 

1.6. Elementy wykoᑀczeniowe
Okna istniejၐce w konstrukcji PCV, drzwi wejᖰciowe w konstrukcji aluminiowej. ᖠciany
od wewnၐtrz obudowane pᐠytami g-k wodoodpornymi  z okᐠadzinami w postaci tynków
ៀywicznych lub malowane farbami lateksowymi. 
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1.7. Wyposaៀenie budynku
Budynek wyposaៀony jest w komplet instalacji wewnᆐtrznych. 

2.  WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

Stan techniczny gᐠównych elementów konstrukcyjnych budynku jest bardzo  dobry.
Brak widocznych uszkodzeᑀ i odksztaᐠceᑀ wyៀej wymienionych elementów mogၐcych
wskazywaၰ na przekroczenie warunków stanów granicznych noᖰnoᖰci i uៀytkowych.
Zakres opracowania obejmuje  budowᆐ dហwigu platformowego w istniejၐcej klatce
schodowej ᐠၐczၐcej kondygnacjᆐ parteru i piwnicy.
Stan techniczny budynku i  uwarunkowania przestrzenne pozwalajၐ na
przeprowadzenie inwestycji. W celu zapewnienia wymaganych przepisami parametrów
oraz zabezpieczenia prawidᐠowych warunków funkcjonowania obiektu  naleៀy wykonaၰ
nastᆐpujၐcy zakres prac:

a) wyburzenia:
- wyciᆐcie fragmentu stropu ៀelbetowego w miejscu planowanego dហwigu
- rozbiórka fragmentu istniejၐcych ᖰcian wewnᆐtrznych, dziaᐠowych
- demontaៀ istniejၐcej stolarki

a) elementy konstrukcyjne:
- wykonanie podciၐgów stalowych w miejscu rozebranego fragmentu stropu
- wykonanie nadproៀy w ᖰcianach zewnᆐtrznych
- wykonanie pᐠyty fundamentowej (naleៀy zwróciၰ uwagᆐ by projektowane
posadowienie budowanego dហwigu nie wypadᐠo poniៀej istniejၐcego posadowienia
budynku)

b) elementy wykoᑀczeniowe:
- wykonanie nowych ᖰcian wewnᆐtrznych
- wykonanie nowych obróbek blacharskich 
- montaៀ stolarki okiennej i drzwiowej
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C.  PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SZYBU DZWIGOWEGO

1.  OPIS  OGÓLNY

Budynek Krytej Pᐠywalni Oᖰrodka Sportu i  Rekreacji jest budynkiem parterowym z
czᆐᖰciowym podpiwniczeniem. W hali gᐠównej pᐠywalni znajduje siᆐ antresola
widokowa i trybuny. 
W  celu usprawnienia komunikacji wewnၐtrz budynku zakᐠada siᆐ budowᆐ dហwigu
platformowego pionowego przystosowanego do przewoៀenia osób
niepeᐠnosprawnych. Urzၐdzenie to ma uᐠatwiၰ przemieszczanie siᆐ z parteru do piwnic
budynku, gdzie mieszczၐ siᆐ pomieszczenia zespoᐠu odnowy biologicznej oraz
pomieszczenia technologiczne pᐠywalni. 
Dហwig zostaᐠ zaprojektowany w  technologii stalowej jako samonoᖰna konstrukcja.
Podszybie dហwigu ៀelbetowe monolityczne.

2. CHARAKTERYSTYKA URZ၀DZENIA DថWIGOWEGO
2.1. Podstawowe parametry dហwigu

rodzaj dហwigu platformowy pionowy przystosowany do przewozu  
 osób
 niepeᐠnosprawnych 

napᆐd hydrauliczny
iloᖰၰ dហwigów 1
udហwig 300 kg lub 4osób
prᆐdkoᖰၰ jazdy 0,15 m/s
wysokoᖰၰ podnoszenia                3,0 m
iloᖰၰ przystanków 2
iloᖰၰ dojᖰၰ 2 
sterowanie                                    za pomocၐ przycisków naciskanych w sposób ciၐgᐠy
konstrukcja                                   samonoᖰna zamkniᆐta 
drzwi szybowe wychylne stalowe galwanizowane, jednoskrzydᐠowe,

 caᐠkowicie przeszklone, malowane na kolor ral, 
 900 x 2000 mm 

obudowa szybu                             z paneli szklanych ze szkᐠa bezpiecznego w ramie
 konstrukcji samonoᖰnej, górne przykrycie szybu 
 odporne na dziaᐠanie warunków atmosferycznych

powierzchnia platformy dហwigu    1100 x 1430mm
zewnᆐtrzny wymiar szybu            1450 x1600 mm
podszybie 
platforma bez kabiny
automatyczny awaryjny zjazd  po zaniku napiᆐcia
oᖰwietlenie                                    na panelu przednim
zasilanie napᆐdu                           230V
moc silnika                                    1,5 kW
min. gᐠᆐbokoᖰၰ podszybia 14 cm, bᆐdzie ono wykonane na dolnym przystanku,

 wymiary podszybia muszၐ byၰ 5 cm wiᆐksze niៀ  
 zewnᆐtrzne wymiary ramy  
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2.2. Szyb dហwigowy
Zaprojektowano szyb w  konstrukcji stalowej, samonoᖰnej z  wypeᐠnieniem szybၐ
bezpiecznၐ. Jego wymiary zewnᆐtrzne to 1450 x  1600 mm. Elementy stalowe
pomalowane zostanၐ w kolorze uzgodnionym wczeᖰniej z Zamawiajၐcym.

2.3.Kabina dហwigu 
Kabina wykonana zostanie w formie platformy o napᆐdzie hydraulicznym w konstrukcji
stalowej o wymiarach 1100 x 1430 mm.

3.  PROGRAM  UឰYTKOWY  OBIEKTU

3.1. Zaᐠoៀenia ogólne
Budynek w przewaៀajၐcej czᆐᖰci peᐠni funkcje rekreacyjnၐ. Na parterze mieszczၐ siᆐ
dwie niecki basenu, szatnie z natryskami i sanitariatami, pomieszczenia socjalne oraz
inne pomieszczenia towarzyszၐce.
Z uwagi na koniecznoᖰၰ dostᆐpu osób niepeᐠnosprawnych do pomieszczeᑀ odnowy
biologicznej oraz w  celu usprawnienia komunikacji pracownikom pᐠywalni do
pomieszczeᑀ technologicznych, które znajdujၐ siᆐ w piwnicach budynku zakᐠada siᆐ
budowᆐ dហwigu platformowego pionowego. Bᆐdzie on zlokalizowany w poᐠudniowo –
wschodniej czᆐᖰci budynku i  ma  umoៀliwiၰ komunikacjᆐ pomiᆐdzy dwiema
kondygnacjami. Obecnie komunikacja miᆐdzy parterem a piwnicၐ odbywa siᆐ jednၐ
klatkၐ schodowၐ.  
Ukᐠad konstrukcyjny istniejၐcego budynku pozwala  na  realizacjᆐ zamierzenia bez
skomplikowanych zmian w strukturze obiektu. Konieczne bᆐdzie wykonanie konstrukcji
wsporczej w  miejscu wyburzenia fragmentu stropu, rozebranie czᆐᖰci istniejၐcych
ᖰcian parteru oraz fragmentów ᖰciany zewnᆐtrznej, w której zaprojektowano wyjᖰcie
ewakuacyjne.

3.2.  Zestawienie  powierzchni  i  kubatura

istniejၐca projektowana
-   powierzchnia zabudowy -    1806,00 m2  bez zmian

-   powierzchnia uៀytkowa -    2682,50 m2  bez zmian

-   kubatura -  19866,00 m3 bez zmian

4. WARUNKI  POSADOWIENIA  OBIEKTU
4.1. Ustalenie warunków gruntowych
Ustala siᆐ  I kategoriᆐ geotechnicznၐ obiektu.
Posadowienie podszybia które znajduje siᆐ bezpoᖰrednio pod dហwigiem bezpoᖰrednie
w postaci pᐠyty fundamentowej na rzᆐdnej – 3,40 m.
Brak badaᑀ technicznych podᐠoៀa gruntowego. Stan techniczny podᐠoៀa wymaga
sprawdzenia w wykopie fundamentowym.
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4.2. Wytyczne wykonywania robót fundamentowych
W trakcie prowadzenia robót ziemnych naleៀy ᖰciᖰle stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ normy
PN-68-B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze”.
Podczas wykonywania wykopu fundamentowego naleៀy zwróciၰ uwagᆐ, aby podᐠoៀe
w  rejonie posadowienia bezpoᖰredniego fundamentu zachowaၰ o  nienaruszonej
strukturze. W tym celu ostatniၐ warstwᆐ gruntu z wykopu o miၐៀszoᖰci min 0.3 m w
piaskach oraz 0.6 m  w  utworach spoistych naleៀy usuwaၰ rᆐcznie. Wykop
fundamentowy naleៀy zabezpieczyၰ przed wpᐠywem opadów atmosferycznych,
przenikaniem wód gruntowych i  powierzchniowych oraz przemarzaniem, aby nie
dopuᖰciၰ do rozmiᆐkczenia, rozluហnienia i osᐠabienia podᐠoៀa.
Po wykonaniu wykopu fundamentowego kierownictwo budowy i  nadzór inwestorski
oraz geotechniczny zobowiၐzane sၐ do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntów w
poziomie posadowienia. Wszelkie utwory organiczne oraz grunty miᆐkoplastyczne
naleៀy usunၐၰ z  wykopu aៀ do gruntu noᖰnego po czym w ich miejsce wykonaၰ
warstwy nasypu z piasku ᖰredniego, ៀwiru i  pospóᐠki, zagᆐszczanego warstwami i
stabilizowanego cementem lub wykonaၰ uzupeᐠnienie z betonu klasy C12/15.
W przypadku wystၐpienia w  trakcie realizacji obiektu wód gruntowych do wykopu
fundamentowego niezbᆐdne jest obniៀenie poziomu zwierciadᐠa wody do gᐠᆐbokoᖰci
co najmniej 30 cm poniៀej przyjᆐtego poziomu posadowienia. Wyboru stosownej
metody odwodnienia naleៀy dokonaၰ po szczegóᐠowym rozpoznaniu rodzaju gruntów i
stosunków wodnych w wykopie, przy czym prace naleៀy prowadziၰ w taki sposób, aby
nie naruszyၰ struktury gruntów w podᐠoៀu.
Wykopy fundamentowe naleៀy zasypaၰ moៀliwie bezpoᖰrednio po zakoᑀczeniu w nich
przewidzianych robót. Do wypeᐠnienia wykopów powinny byၰ uៀywane miejscowe
grunty rodzime mineralne lub spoiste znajdujၐce siᆐ w  stanie nie gorszym niៀ
plastyczny, nie zawierajၐce zanieczyszczeᑀ organicznych i budowlanych. Grunty te
naleៀy ukᐠadaၰ warstwami o miၐៀszoᖰci dostosowanej do przyjᆐtego sposobu
zagᆐszczania (nie wiᆐkszej niៀ 25 cm przy stosowaniu ubijaków rᆐcznych).
Zasypywanie wykopów naleៀy prowadziၰ w  taki sposób, aby nie spowodowaၰ
uszkodzenia pionowych warstw izolacji fundamentów i ᖰcian.

5. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAᐐOWE

5.1. Wyburzenia i rozbiórki
W zwiၐzku z pracami budowlanymi niezbᆐdne bᆐdၐ wyburzenia w ᖰcianie zewnᆐtrznej
budynku gdzie projektuje siᆐ wyjᖰcie ewakuacyjne. Nowy otwór drzwiowy do budynku
zlokalizowano w miejscu istniejၐcego otworu okiennego. Prace rozbiórkowe dotyczyၰ
bᆐdၐ równieៀ ᖰcian wewnᆐtrznych przyziemia oraz fragmentu stropu nad piwnicၐ w
miejscu projektowanego dហwigu.  
Demontaៀowi podlegaၰ bᆐdzie równieៀ istniejၐca platforma schodowa dla osób
niepeᐠnosprawnych.
Wszelkie prace rozbiórkowe naleៀy wykonywaၰ ze szczególnၐ ostroៀnoᖰciၐ i  z
odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnionej.
5.2. Prace przygotowawcze
Przed przystၐpieniem do prac budowlanych niezbᆐdne bᆐdzie usuniᆐcie wszelkich
kolizji z  instalacjami wewnᆐtrznymi w  miejscach projektowanych wyburzeᑀ. Na
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parterze budynku w miejscu projektowanych drzwi przewiduje siᆐ demontaៀ grzejnika i
zamontowanie go w miejscu pokazanym na rysunkach. W miejscu projektowanego
dហwigu znajdujၐ siᆐ równieៀ oprawy oᖰwietleniowe, które naleៀy zdemontowaၰ i
przesunၐၰ na obu kondygnacjach.  
5.3. Fundamenty
Zaprojektowany fundament platformy w  postaci pᐠyty fundamentowej ៀelbetowej
monolitycznej. Gruboᖰၰ pᐠyty fundamentowej 30 cm. Beton konstrukcyjny pᐠyty C20/25.
Zbrojenie krzyៀowe górၐ i doᐠem z prᆐtów Ø12 ze stali 34GS klasy A-III. Pᐠytᆐ wykonaၰ
na warstwie wyrównawczej gruboᖰci 10 cm z betonu klasy C12/15 i warstwie izolacji
wodochronnej z papy termozgrzewalnej.
5.4. ᖠciany zewnᆐtrzne dហwigu
Dហwig zostaᐠ zaprojektowany w konstrukcji samonoᖰnej. Konstrukcjᆐ stanowiၰ bᆐdzie
klatka z elementów stalowych z wypeᐠnieniem w postaci szyb ze szkᐠa bezpiecznego.
5.5. ᖠciany wewnᆐtrzne
Na parterze projektuje siᆐ ᖰciankᆐ dziaᐠowၐ w konstrukcji g-k, z pᐠyt wodoodpornych
gruboᖰci 10 cm z wypeᐠnieniem w postaci weᐠny mineralnej.
5.6. Podciၐgi

Pod istniejၐcym stropem nad piwnicၐ, wzdᐠuៀ krawᆐdzi projektowanego otworu
zaprojektowano podciၐgi stalowe P-1 i P-2 z rur prostokၐtnych RP 1600x80x4 ze stali
St3SY. Oba koᑀce podciၐgu P-2 i  jeden koniec podciၐgu P-1 zabetonowane na
gᐠᆐbokoᖰၰ minimum 15 cm w wykutych gniazdach w istniejၐcych ᖰcianach budynku.
Drugi koniec podciၐgu P-1 wsparty na podciၐgu P-2 przez doczoᐠowe poᐠၐczenie
spawane spoinၐ czoᐠowၐ ½ V gruboᖰci a = 4 mm wzdᐠuៀ krawᆐdzi styku. 
5.7. Nadproៀa
Zaprojektowano nowe nadproៀa nad otworami w ᖰcianach zewnᆐtrznych pᐠywalini w
postaci belek prefabrykowanych typu „L”. Wymiary i ustytuowanie wg rysunków.
5.8. Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma i pionowa podszybia – dwukrotnie papa asfaltowa sklejana na zakᐠad
10cm, na zagruntowanym podᐠoៀu. Naleៀy stosowaၰ papᆐ z  zawartoᖰciၐ masy
bitumicznej powyៀej 2000g/m2.  Projektowanၐ izolacjᆐ poᐠၐczyၰ z  istniejၐcၐ izolacjၐ
poziomၐ pod posadzkၐ budynku.  

6. ROBOTY WYKOᐰCZENIOWE
6.1. Elewacje
W miejscach montowanego okna i  drzwi ewakuacyjnych w ᖰcianach zewnᆐtrznych
budynku dokonaၰ naprawy elewacji budynku.
6.2. ᖠciany wewnᆐtrzne
Dokonaၰ drobnych napraw po wykonaniu wyburzeᑀ oraz w miejscach projektowanych
ᖰcian. Obudowa z pᐠyt g-k wodoodpornych, farba i tynk ៀywiczny w kolorze istniejၐcych
ᖰcian. 
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6.3. Podᐠogi i posadzki
Posadzkᆐ podszybia zaleca siᆐ wyᐠoៀyၰ gresem. Posadzkᆐ oddylatowaၰ od
elementów konstrukcyjnych za pomocၐ profili dylatacyjnych. Dylatacje wykonaၰ do
warstwy docieplenia posadzki 
6.4. Obróbki blacharskie
Blacha stalowa powlekana w kolorze istniejၐcych obróbek.
6.5. Stolarka drzwiowa i okienna
Zakᐠada siᆐ wykorzystanie istniejၐcych drzwi jako wydzielenie klatki schodowej. W
miejscu starych drzwi zewnᆐtrznych zaprojektowano okno z demontaៀu. Jako wyjᖰcie
ewakuacyjne z  klatki schodowej zaprojektowano drzwi w  konstrukcji aluminiowej z
profili „ciepᐠych”. Drzwi naleៀy wyposaៀyၰ w samozamykacz.
6.6. Instalacje wewnᆐtrzne
Dហwig zasilany bᆐdzie z  istniejၐcej rozdzielni elektrycznej znajdujၐcej siᆐ w klatce
schodowej. Zasilanie dហwigu – prၐd 1-fazowy 230V, moc silnika 1,5 kW.
Montaៀ dហwigu niesie za sobၐ koniecznoᖰၰ przesuniᆐcia opraw oᖰwietleniowych na
parterze i  w  piwnicy  budynku. Konieczne bᆐdzie równieៀ przeᐠoៀenie grzejnika
ᖰciennego znajdujၐcego siᆐ  w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych.  

7. OCHRONA  PRZECIWPOឰAROWA
Istniejၐcy obiekt zalicza siᆐ do ZL I  kategorii zagroៀenia ludzi. 
Zagroៀenie wybuchem nie wystᆐpuje. 
Jest to budynek parterowy czᆐᖰciowo  podpiwniczony,   który odpowiada klasie „E”
odpornoᖰci poៀarowej i wykonany jest z elementów nie rozprzestrzeniajၐcych ognia. 
Dojazd do obiektu moៀliwy wzdᐠuៀ dᐠuៀszego boku budynku istniejၐcၐ utwardzonၐ
drogၐ poៀarowၐ.
W zwiၐzku z inwestycjၐ warunki ochrony ppoៀ. nie ulegnၐ zmianie.

8.  WPᐐYW NA ᖠRODOWISKO NATURALNE
W zwiၐzku z przebudowၐ nie ulegnၐ zmianie warunki i wpᐠyw na ᖰrodowisko naturalne.

9.  OCHRONA ZABYTKÓW
Teren inwestycji oraz sam obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega
ochronie.

10. UWAGI KOᐰCOWE

Powyៀszy opis techniczny i wytyczne dotyczၐce realizacji obejmujၐ najwaៀniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego szybu dហwigowego w istniejၐcym
budynku.
Projekt konstrukcyjny w zakresie pᐠyty podszybia dostosowany bᆐdzie do zastaᐠego
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podᐠoៀa i warunków gruntowo- wodnych.
Jakiekolwiek odstᆐpstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiaᐠów
i technologii naleៀy bezwzglᆐdnie uzgadniaၰ z Inwestorem i wᐠaᖰciwymi projektantami.
Wykonawstwo robót budowlanych realizowane byၰ musi zgodnie z obowiၐzujၐcymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowaၰ siᆐ naleៀy do
wszystkich uznanych reguᐠ sztuki budowlanej, a  caᐠoᖰၰ realizacji odpowiadaၰ musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.
Przestrzegaၰ naleៀy wszystkich ustaleᑀ zawartych w decyzji pozwolenia na budowᆐ.
Podane do zastosowania wyroby mogၐ byၰ zastၐpione produktami
równowartoᖰciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i dopuszczenia przez
projektanta oraz inwestora.

Projektant:

mgr inៀ. arch. Rafaᐠ  Kuza
Upr.17/R-480/ᐐOIA/06

w spec. architektonicznej

mgr inៀ. Andrzej Bernacki
Upr. nr 368/88/Wᐐ

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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D.  INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ROZPORZ၀DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa

i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

nazwa i adres Kryta Pᐠywalnia Oᖰrodka Sportu i Rekreacji
obiektu budowlanego 97 - 300  Piotrków Trybunalski, 

 ul. Belzacka  106

imiᆐ i nazwisko lub nazwa Oᖰrodek Sportu i Rekreacji,
inwestora oraz jego adres 97 - 300  Piotrków Trybunalski,  

 ul. 3 Maja 6B

imiᆐ i nazwisko mgr inៀ. arch. RAFAᐐ  KUZA
oraz adres projektanta 97-300 Piotrków Tryb., ul.ᖠwierczewska 16a

PAថDZIERNIK  2008
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CZᆀᖠၠ OPISOWA

1)ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ  KOLEJNOᖠၠ REALIZACJI
POSZCZEGÓLNYCH  OBIEKTÓW 

1.1.PRACE PRZYGOTOWAWCZE –  zabezpieczenie obszaru planowanych robót budowlanych.
1.2.PRACE ROZBIÓRKOWE –  wyburzenie fragmentu ᖰcian zewnᆐtrznych, wewnᆐtrznych i  stropu
parteru. Prace rozbiórkowe bᆐdၐ prowadzone na wysokoᖰci poniៀej 5m powyៀej terenu i  naleៀy je
prowadziၰ z zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia.
1.3.PRACE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH –  w czᆐᖰci obiektu mogၐ byၰ
wykonywane na gᐠᆐbokoᖰၰ do 0,5m. Naleៀy wykonaၰ wykopy o bezpiecznym nachyleniu ᖰcian. W razie
koniecznoᖰci zabezpieczyၰ wykop przed osuwaniem siᆐ ziemi.
1.4. WYKONYWANIE PODCI၀GÓW STALOWYCH – prace bᆐdၐ prowadzone na poziomie 2,5 m od
poziomu  piwnicy.  Naleៀy je prowadziၰ z  zastosowaniem rusztowaᑀ przestawnych i  odpowiedniego
zabezpieczenia.
1.5.WYKONANIE ᖠCIAN W WEWN၀TRZ BUDYNKU - prace bᆐdၐ prowadzone na wysokoᖰci ~ 3,0 m
od poziomu terenu.  Naleៀy je prowadziၰ z zastosowaniem rusztowaᑀ przestawnych i odpowiedniego
zabezpieczenia.
1.6.MONTAឰ DZWIGU –  prace montaៀowe mogၐ zostaၰ wykonane przez firmᆐ specjalistycznၐ z
odpowiednim przeszkoleniem i pod nadzorem osoby uprawnionej.
1.7.ROBOTY WYKOᐰCZENIOWE – montaៀ stolarki okiennej i  drzwiowej prace malarskie wewnၐtrz
obiektu, montaៀ obróbek blacharskich.

2)WYKAZ  ISTNIEJ၀CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –  Na  terenie objᆐtym  zakresem
opracowania znajduje siᆐ tylko opisywany budynek, w którym prowadzone bᆐdၐ prace budowlane. 

3)WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAᐐKI LUB TERENU, KTÓRE MOG၀
STWARZAၠ ZAGROឰENIE BEZPIECZEᐰSTWA I ZDROWIA LUDZI 
– Nie dotyczy.

4)WSKAZANIE DOTYCZ၀CE  PRZEWIDYWANYCH ZAGROឰEᐰ WYSTᆀPUJ၀CYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREᖠLAJ၀CE SKALᆀ I RODZAJE ZAGROឰEᐰ ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYST၀PIENIA 
– Nie dotyczy.

5)WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAឰU  PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYST၀PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
– Nie dotyczy.

6)WSKAZANIE ᖠRODKÓW TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ၀CYCH
NIEBEZPIECZEᐰSTWOM WYNIKAJ၀CYM Z  WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROឰENIA ZDROWIA LUB W  ICH S၀SIEDZTWIE, W  TYM
ZAPEWNIAJ၀CYCH BEZPIECZN၀  I  SPRAWN၀ KOMUNIKACJᆀ, UMOឰLIWIAJ၀C၀ SZYBK၀
EWAKUACJᆀ  NA WYPADEK POឰARU, AWARII I INNYCH ZAGROឰEᐰ 
– Nie dotyczy.

Projektant:

mgr inៀ. arch. Rafaᐠ  Kuza
Upr.17/R-480/ᐐOIA/06

w spec. architektonicznej
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E.  OBLICZENIA STYCZNE

POZ. 1. PODCI၀G STALOWY P-1.

OBCI၀ឰENIA:

kN/m  f kN/m

• warstwy posadzkowe gr. 10 cm 
21.00x0.10x1.00

2.10 1.30 2.73

• strop ៀelbetowy gr. 25 cm
25.00x0.25x1.00

6.25 1.10 6.88

g = 8.35 1.15 9.61

kN/m  f kN/m

• obciၐៀenie eksploatacyjne
4.00x1.00

p = 4.00 1.30 5.20

Obliczenia statyczne i  wytrzymaᐠoᖰciowe wykonano przy pomocy programu komputerowego Robot Millenium.
Ciᆐៀar wᐠasny konstrukcji uwzglᆐdniono w ramach opcji dostᆐpnych w programie.

SCHEMAT OBLICZENIOWY:

2.00 m

g + p

WYNIKI OBLICZEᐰ:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA:  PN-90/B-03200
TYP ANALIZY:  Weryfikacja prᆐtów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRᆀT:  1  PUNKT:  6 WSPÓᐐRZᆀDNA:   x = 0.50 L = 1.000 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCI၀ឰENIA:
Decydujၐcy przypadek obciၐៀenia:  4 SGN /1/  1*1.10 + 2*1.15 + 3*1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAᐐ:     STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PARAMETRY PRZEKROJU:     RP 160x80x4
h=16.0 cm  
b=8.0 cm Ay=6.050 cm2 Az=12.100 cm2 Ax=18.150 cm2 
tw=0.4 cm Iy=597.710 cm4 Iz=203.540 cm4 Ix=485.696 cm4 
tf=0.4 cm Wely=74.714 cm3 Welz=50.885 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIᐐY WEWNᆀTRZNE I NOᖠNOᖠCI:
 My = 7.48 kN*m 

Mry = 16.06 kN*m 
Mry_v = 16.06 kN*m 

KLASA PRZEKROJU = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

  
z = 1.00 La_L = 0.18 Nw = 88090.32 kN fi L = 1.00
Ld = 2.000 m Nz = 1029.54 kN Mcr = 679.00 kN*m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

 wzglᆐdem osi Y:  wzglᆐdem osi Z:
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUᐐY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 7.48/(1.00*16.06) = 0.47 < 1.00  (52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

 Ugiᆐcia  
uz = 2.12 mm  <  uz max = L/250.00 = 8.00 mm Zweryfikowano
Decydujၐcy przypadek obciၐៀenia:   7 SGU /1/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ. 2. PODCI၀G STALOWY P-2.

OBCI၀ឰENIA:

kN/m  f kN/m

• warstwy posadzkowe gr. 10 cm 
21.00x0.10x1.00

2.10 1.30 2.73

• strop ៀelbetowy gr. 25 cm
25.00x0.25x1.00

6.25 1.10 6.88

g = 8.35 1.15 9.61

kN/m  f kN/m

• obciၐៀenie eksploatacyjne
4.00x1.00

p = 4.00 1.30 5.20

Obliczenia statyczne i  wytrzymaᐠoᖰciowe wykonano przy pomocy programu komputerowego Robot Millenium.
Ciᆐៀar wᐠasny konstrukcji uwzglᆐdniono w ramach opcji dostᆐpnych w programie.

SCHEMAT OBLICZENIOWY:

2.90 m

g + p

WYNIKI OBLICZEᐰ:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA:  PN-90/B-03200
TYP ANALIZY:  Weryfikacja prᆐtów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRᆀT:  1 PUNKT:  6 WSPÓᐐRZᆀDNA:   x = 0.50 L = 1.450 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCI၀ឰENIA:
Decydujၐcy przypadek obciၐៀenia:  4 SGN /1/  1*1.10 + 2*1.15 + 3*1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAᐐ:     STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PARAMETRY PRZEKROJU:     RP 160x80x4
h=16.0 cm  
b=8.0 cm Ay=6.050 cm2 Az=12.100 cm2 Ax=18.150 cm2 
tw=0.4 cm Iy=597.710 cm4 Iz=203.540 cm4 Ix=485.696 cm4 
tf=0.4 cm Wely=74.714 cm3 Welz=50.885 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIᐐY WEWNᆀTRZNE I NOᖠNOᖠCI:
 My = 15.72 kN*m 

Mry = 16.06 kN*m 
Mry_v = 16.06 kN*m 

KLASA PRZEKROJU = 1 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

  
z = 1.00 La_L = 0.21 Nw = 88051.49 kN fi L = 1.00
Ld = 2.900 m Nz = 489.67 kN Mcr = 477.03 kN*m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

 wzglᆐdem osi Y:  wzglᆐdem osi Z:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUᐐY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 15.72/(1.00*16.06) = 0.98 < 1.00  (52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

 Ugiᆐcia  
uz = 9.39 mm  <  uz max = L/250.00 = 11.60 mm Zweryfikowano
Decydujၐcy przypadek obciၐៀenia:   7 SGU /1/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

POZ. 3. PᐐYTA FUNDAMENTOWA PLATFORMY.

Przyjᆐto bez obliczeᑀ:
• fundament platformy w postaci pᐠyty fundamentowej ៀelbetowej gruboᖰci 30 cm;
• beton konstrukcyjny pᐠyty klasy C20/25;
• zbrojenie krzyៀowe górၐ i doᐠem z prᆐtów Ø12 co 20 cm ze stali klasy A-III;
• otulinᆐ zbrojenia cmin = 4.0 cm.

Opracowaᐠ:
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KRYTA  PᐐYWALNIA  OSiR,  97 - 300  PIOTRKÓW TRYB, UL.  BELZACKA  106

OᖠWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Dotyczy projektu: DថWIG PLATFORMOWY PIONOWY W  BUDYNKU  KRYTEJ
PᐐYWALNI OᖠRODKA SPORTU I REKREACJI  

Adres inwestycji :    PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL.  BELZACKA 106  

 Jako projektant  w rozumieniu art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca
1994r. „Prawo budowlane”, dziaᐠajၐc na mocy art. 20 ust. 4 w/w ustawy

oᖰwiadczam, iៀ przedᐠoៀona  jako zaᐠၐcznik do wniosku  o pozwolenie na
budowᆐ dokumentacja projektowa zostaᐠa sporzၐdzona zgodnie z

obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
architektura

mgr inៀ. arch. Rafaᐠ Kuza
Upr.17/R-480/ᐐOIA/06

w spec. architektonicznej
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KRYTA  PᐐYWALNIA  OSiR,  97 - 300  PIOTRKÓW TRYB, UL.  BELZACKA  106

OᖠWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Dotyczy projektu: DថWIG PLATFORMOWY PIONOWY W  BUDYNKU  KRYTEJ
PᐐYWALNI OᖠRODKA SPORTU I REKREACJI  

Adres inwestycji :    PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL.  BELZACKA 106

 Jako projektant  w rozumieniu art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca
1994r. „Prawo budowlane”, dziaᐠajၐc na mocy art. 20 ust. 4 w/w ustawy

oᖰwiadczam, iៀ przedᐠoៀona  jako zaᐠၐcznik do wniosku  o pozwolenie na
budowᆐ dokumentacja projektowa zostaᐠa sporzၐdzona zgodnie z

obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
konstrukcja

 
mgr inៀ. Andrzej Bernacki

Upr.368/88/Wᐠ 
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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