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Krapkowice , czerwiec 2017

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy , że projekt budowlany  :

Nazwa obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Adres obiektu budowlanego
działki nr 578, 579 obręb: 0010 Strzeleczki
47 – 364 Strzeleczki, Rynek 4

Imię i nazwisko inwestora
oraz jego adres

Gmina Strzeleczki
Rynek 4
47 – 364 Strzeleczki

Nazwa i adres jednostki
projektowania

JW Projekt Jerzy Wójcik
47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 14 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz  zasadami wiedzy technicznej.
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I N W E N T A R Y Z A C J A

Rodzaj opracowania Inwentaryzacja budowlana

Nazwa obiektu
budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Adres obiektu
budowlanego

działki nr 578, 579 obręb: 0010 Strzeleczki
47 – 364 Strzeleczki, Rynek 4

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Strzeleczki
Rynek 4
47 – 364 Strzeleczki

Opracował
JW Projekt Jerzy Wójcik
47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 14 
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RYS. I2



RYS. I3



RYS. I4
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E K S P E R T Y Z A  T E C H N I C Z N A

Rodzaj opracowania Ekspertyza techniczna

Nazwa obiektu
budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Adres obiektu
budowlanego

działki nr 578, 579 obręb: 0010 Strzeleczki
47 – 364 Strzeleczki, Rynek 4

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Strzeleczki
Rynek 4
47 – 364 Strzeleczki

Opracował mgr inż. Jerzy Wójcik

  



„PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY STRZELECZKI”
działki nr 578 i 579 ; obręb: 0010 Strzeleczki, 47 – 364 STRZELECZKI, Rynek 4

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa obiektu
budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Adres obiektu
budowlanego

działki nr 578, 579 obręb: 0010 Strzeleczki
47 – 364 Strzeleczki, Rynek 4

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Strzeleczki
Rynek 4
47 – 364 Strzeleczki

1. Cel opracowania 

Ekspertyza została sporządzona na potrzeby projektu inwestycji :
„Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki” zlokalizowanej na działkach nr 578 i 579 
w Strzeleczkach pod adresem Rynek 4.

2. Podstawa opracowania 

- dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego , 
- założenia do projektu   - zakres inwestycji   
- oględziny budynku , dane uzyskane od inwestora , badania 
     makroskopowe, 
- założenia obliczeniowe : 
- stany graniczne podstawowych elementów konstrukcji budynku  sprawdzono   dla układu 
   i wielkości obciążeń po projektowanej przebudowy
- obliczenia przeprowadzono w oparciu o obowiązujące aktualnie 
   normy obciążeniowe i obliczeniowe , 

3. Lokalizacja budynku

Budynek Urzędu Gminy – składający się z dwóch części - „A” i „B” jest zlokalizowany w 
centrum miejscowości Strzeleczki pod adresem Rynek 4. Część „A” powstała w latach 
dwudziestych XX – wieku, następnie wielokrotnie rozbudowywana i przebudowywana, stąd 
nieregularne rzuty kondygnacji. Budynek jest dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, 
częściowo podpiwniczonym – w piwnicy został zainstalowany piec centralnego ogrzewania 
oraz pomieszczenie magazynowe na olej palny. Część „ B „ została dobudowana dużo później 
mniej więcej w latach siedemdziesiątych XX wieku, jako budynek dwukondygnacyjny z 
płaskim dachem.
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„PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY STRZELECZKI”
działki nr 578 i 579 ; obręb: 0010 Strzeleczki, 47 – 364 STRZELECZKI, Rynek 4

4. Zdjęcia

zdjęcie nr 1

zdjęcie nr 2
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„PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY STRZELECZKI”
działki nr 578 i 579 ; obręb: 0010 Strzeleczki, 47 – 364 STRZELECZKI, Rynek 4

5  Opis stanu istniejącego

Budynek „A”

Układ konstrukcyjny budynku  :  

- układ przestrzenny ze ścianami nośnymi masywnymi na których oparto jednoprzęsłowe
   drewniane  belki oraz sklepienia łukowe
- układ ścian nośnych mieszany podłużny i poprzeczny z przewagą podłużnego .

Budynek „A” to budynek piętrowy z użytkowym poddaszem częściowo podpwiniczony

Ściany nośne i działowe murowane z cegły  - stan techniczny dobry .

Stropy – drewniane , sklepienia łukowe - stan techniczny  dobry 

Dach nad budynkiem więźba drewniana płatwiowo-kleszczowa - stan techniczny  dobry 

Schody do piwnicy i  betonowe –  stan techniczny dobry

Schody na piętro i poddasze drewniane  –  w związku z projektowaną przebudową planuje się 
wymianę na stalowe

Pozostałe elementy budynku :
- fundamenty  - ławy  murowane z kamienia i betonowe -  stan techniczny dobry,
- ściany piwnic i fundamentowe jednowarstwowe z kamienia  i cegły  -   stan techniczny dobry 
-  tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne - stan techniczny dobry
-  podłogi i posadzki : wykładziny  ,  kafle  - stan techniczny dobry
-  stolarka okienna i drzwiowa  PCV i drewniana - stan techniczny dobry 

Budynek „B”

Układ konstrukcyjny budynku  :  

- układ przestrzenny ze ścianami nośnymi masywnymi na których oparto  stropy WPS
- układ ścian nośnych mieszany podłużny i poprzeczny z przewagą podłużnego .

Budynek „B” to budynek piętrowy nie podpiwniczony

Ściany nośne i działowe murowane z cegły  i bloczków betonowych - stan techniczny dobry .

Stropy – Belkowe WPS - stan techniczny  dobry 

Dach na budynkiem – stropodach z płyt WPS oraz płyt korytkowych - stan techniczny  dobry 

Schody  betonowe –  stan techniczny dobry
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„PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY STRZELECZKI”
działki nr 578 i 579 ; obręb: 0010 Strzeleczki, 47 – 364 STRZELECZKI, Rynek 4

Pozostałe elementy budynku :
- fundamenty  - ławy  murowane z kamienia i betonowe -  stan techniczny dobry,
- ściany fundamentowe jednowarstwowe z bloczków betonowych  -   stan techniczny dobry 
-  tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne - stan techniczny dobry
-  podłogi i posadzki : wykładziny  ,  kafle  - stan techniczny dobry
-  stolarka okienna i drzwiowa  PCV i drewniana - stan techniczny dobry

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy stwierdza się co następuje  :

- elementy konstrukcyjne budynku(ów)  i elementy wykończeniowe 
   oraz wyposażenie są w dobrym stanie technicznym  ,
        
 - w związku z projektowaną inwestycją  w istniejących stropach belkowych po wykonaniu 
   odkrywek układ istniejących belek drewnianych należy dopasować do nowo projektowanych
   schodów (prace wykonać pod nadzorem projektanta w ramach nadzoru autorskiego)

- pozostałe elementy budynku (ów) są w dobrym stanie technicznym .

 

   Autor  : 
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Krapkowice , czerwec 2017

I N F O R M A C J A  B I O Z

Rodzaj opracowania Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu
budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Adres obiektu
budowlanego

działki nr 578, 579 obręb: 0010 Strzeleczki
47 – 364 Strzeleczki, Rynek 4

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Strzeleczki
Rynek 4
47 – 364 Strzeleczki

Opracował mgr inż. Jerzy Wójcik

 



„PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY STRZELECZKI”
działki nr 578 i 579 ; obręb: 0010 Strzeleczki, 47 – 364 STRZELECZKI, Rynek 4

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu
budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Adres obiektu
budowlanego

działki nr 578, 579 obręb: 0010 Strzeleczki
47 – 364 Strzeleczki, Rynek 4

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Strzeleczki
Rynek 4
47 – 364 Strzeleczki

1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

1. Roboty rozbiórkowe
2. Roboty murowe
3. Montaż konstrukcji stalowych
4. Roboty wykończeniowe
5. Roboty instalacyjne 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym zagospodarowaniem znajdują się :
 Budynki Urzędu Gminy Strzeleczki, budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz Sala gimnastyczna

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi  

Czynne sieci energetyczne i technologiczne

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- upadek  przedmiotów z rusztowań, 

- upadek narzędzi  i elementów montowanych z wysokości,

- zagrożenie porażenia prądem,

- zagrożenie upadkiem z wysokości.

5. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót  pracownicy powinni być zapoznani :

- z programem robót budowlanych i drogowych oraz  przepisami BHP obowiązującymi przy 
prowadzeniu robót ,

- z zasadami stosowania środków ochrony w tym pasów  ochronnych barierek i linek 
zabezpieczających ,

- z rodzajami warunków atmosferycznych przy których roboty należy przerwać,
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„PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY STRZELECZKI”
działki nr 578 i 579 ; obręb: 0010 Strzeleczki, 47 – 364 STRZELECZKI, Rynek 4

- z dokumentacją techniczno-ruchową zastosowanych rusztowań wraz z zasadami 
kontrolowania ich stanu i dopuszczalnym obciążeniem dla rusztowań,

- strefami gromadzenia i usuwania odpadów,

- z przebiegiem dróg ewakuacyjnych,

- z przebiegiem istniejących tras mediów,

- sposobami i częstotliwością kontroli niestałych stanowisk pracy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie , w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek zagrożeń.

- Opracowanie zagospodarowania placu budowy z wyznaczeniem dróg dojazdowych i 
ewakuacyjnych,

- Opracowanie planu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- Opracowanie planu odcięcia wszystkich mediów w nagłych wypadkach,

- Ogrodzenie i oznaczenie placu budowy,

- Egzekwowanie od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży, 
kasków, szelek itp. oraz właściwych narzędzi i sprzętu,

- Ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robót budowlanych drogowych zgodnie z projektem
budowlanym  i przepisami BHP,

- Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujące się w strefie niebezpiecznej należy 
wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć ,

- Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być 
zabezpieczone lub zamknięte. Należy wytyczyć i oznaczyć drogi okrężne –obejścia,

- W miejscach przejść i przejazdów należy wykonać daszki ochronne o szerokości co najmniej o 1 m 
więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu,

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2.4 m nad terenem i być 
nachylone pod kątem 450 ,

- Przejścia i przejazdy powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi,

- Należy wytyczyć i ogrodzić miejsca gromadzenia odpadów,

- Należy zabezpieczyć pod względem p-poż plac budowy.

       - Należy sporządzić projekt montażu konstrukcji stalowych

Opracował :
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P R O J E K T  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U

Rodzaj opracowania Projekt  budowlany

Nazwa obiektu
budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Adres obiektu
budowlanego

działki nr 578, 579 obręb: 0010 Strzeleczki
47 – 364 Strzeleczki, Rynek 4

Imię i nazwisko inwestora
oraz jego adres

Gmina Strzeleczki
Rynek 4
47 – 364 Strzeleczki

Opracował

Jerzy Wójcik
Bernard Spałek
Grzegorz Socha



„PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY STRZELECZKI”
działki nr 578 i 579 ; obręb: 0010 Strzeleczki, 47 – 364 STRZELECZKI, Rynek 4

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu
budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Adres obiektu
budowlanego

działki nr 578, 579 obręb: 0010 Strzeleczki
47 – 364 Strzeleczki, Rynek 4

Imię i nazwisko
inwestora oraz jego

adres

Gmina Strzeleczki
Rynek 4
47 – 364 Strzeleczki

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora  , 
- podkład geodezyjny,  mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów projektowych,
- uzgodnienia z Inwestorem, wytyczne Inwestora, wytyczne Dostawców urządzeń,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Strzeleczki – Uchwała nr 

XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- obowiązujące normy i przepisy,
- literatura techniczna 

 2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest „PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY 
STRZELECZKI” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  nr 578 i 579.
Brak zmian w zagospodarowaniu terenu. Projektuje się jedynie przełożenie istn. kostki przed
wejściem do budynku.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym zagospodarowaniem znajdują się : budynki „A” i „B” Urzędu Gminy 
Strzeleczki, budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynek sali gimnastycznej.

Ponadto teren inwestycji wyposażony jest w kompletną infrastrukturę komunikacyjną oraz 
posiada pełne uzbrojenie w sieci uzbrojenia terenu. Teren posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynki
Budynki Urzędu Gminy – bez zmian. Przewiduje się przełożenie części nawierzchni z kostki 

granitowej przed głównym wejściem do budynku Urzędu w celu likwidacji progu w 
drzwiach wejściowych.

Układ komunikacyjny
Układ komunikacyjny poza zakresem opracowania. Bez zmian.

Miejsca postojowe
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„PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY STRZELECZKI”
działki nr 578 i 579 ; obręb: 0010 Strzeleczki, 47 – 364 STRZELECZKI, Rynek 4

W ramach projektu „Przebudowa Budynku Urzędu Gminy Strzeleczki” nie przewiduje się 
zmiany istniejących miejsc postojowych.

Drogi pożarowe
Istniejące

Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
Zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Istniejące.

Ukształtowanie terenu i zieleni 
Projekt nie zmienia ukształtowania terenu. 

Uzbrojenie terenu
Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym uzbrojeniu terenu.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Wielkość terenu objętego inwestycją dz. 578,579 2230 m2

Powierzchnia zabudowy  istniejących obiektów budowlanych - termomodernizacja

ISTNIEJĄCE
Budynek Urzędu Gminy                                                                                       455.3 m2

Budynek  Gminnego Ośrodka Kultury 341.0 m2

Powierzchnia zabudowy ISTNIEJĄCA 796,3 m2

Elementy zabudowy – schody zewn. itp. 10,7 m2

Powierzchnie utwardzone istniejące 800 m2

Zieleń 623 m2

Powierzchnia biologicznie czynna Powierzchnia zabudowana i biologicznie bierna
28,00% 35,00%

6. Teren na którym projektowane są obiekty budowlane znajduje się w Gminnej Ewidencji  Zabytków 
obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków architektury i budownictwa.

7. Teren objęty projektem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

8. Przewidywane zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych 
i ich otoczenia

Przewiduje się pobór wody z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków bytowych 
do istniejącej kanalizacji komunalnej oraz odprowadzanie wód opadowych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej – bez zmian. 

Planowana gospodarka ściekowa wodno-ściekowa prowadzona na terenie obiektu na etapie 
eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zagrażać środowisku, przy racjonalnym 
gospodarowaniu wodą oraz pod warunkiem prawidłowej eksploatacji urządzeń służących ich
oczyszczaniu i odprowadzaniu oraz przy nie przekraczaniu wymaganych norm jakości 
ścieków, określonych przez odbiorców ścieków oraz w posiadanych pozwoleniach 
wodnoprawnych.

Również pod względem oddziaływania akustycznego, funkcjonowanie obiektu nie powoduje 
przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska w porze dziennej i nocnej 
na najbliższych terenach normowanych.

Rozwiązania projektowe i funkcjonalne oraz wyposażenie technologiczne obiektów eliminują
i minimalizują zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów.
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Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na spójność sieci obszarów Natura 2000 w 
województwie opolskim oraz nie wpłynie na spójność pozostałych form ochrony przyrody w 
tym regionie, zarówno w trakcie jego realizacji, jak również podczas jego eksploatacji. 
Zaprojektowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne eliminują negatywne 
oddziaływania na środowisko. W związku z tym, nie przewiduje się działań mających na celu 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru.

Reasumując można stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących zmian
w środowisku przyrodniczym, gdyż nie wpłynie w istotny sposób na naruszenie powiązań 
przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych obiegów – zwłaszcza wodnego, nie spowoduje 
naruszenia terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na kształtowanie warunków 
mikroklimatu pomimo tego, iż wiąże się z ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu 
oraz lokalny krajobraz.

9. Obszar oddziaływania obiektu

Podstawa formalno-prawna włączenia
do obszaru objętego oddziaływaniem

Uwagi
Nr ewid.

działki

działki Inwestora na których zlokalizowana jest inwestycja
578
579

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z późn.

zmianami)

Art.5
ust. 1

Projektowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w

tym przepisie wymagań ogólnych.
-

Rozp. Min. Infrastruktury 
z dn. 12 kwietnia 2002 r. 

w/s warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich

usytyowanie
(Dz. U. Nr 75. poz. 69 z późn.

zmianami)

§13
Z uwagi na umiejscowienie obiektu występuje zjawisko

przesłaniania w odniesieniu do terenów zabudowanych i
niezabudowanych

580
578

§40
§60

Z uwagi na umiejscowienie obiektu  występuje zjawisko
zacieniania

580

§271-
273

Z uwagi na umiejscowienie obiektu  występuje  oddziaływanie
pożarowe. Budynek w granicy z dz. nr 580.

Budynek w odległości > 8m od budynku sąsiedniego na działce nr
580 oraz na działce 578

Inwestor uzyskał odstępstwo  nr WZ.5595.81.2017 na
niespełnienie wymagań odległości od sąsiednich budynków oraz

na lokalizację ściany z oknami bezklasowymi w granicy działki.

580
578
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10. Odniesienie do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Budynki Urzędu Gminy będące przedmiotem opracowania znajduje się na terenie objętym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Wsi  Strzeleczki - oznaczonym 
symbolem UP.

Planowana inwestycja zachowuje funkcję istniejących budynków zgodnie z założeniami 
MPZP: Tereny Usług  Publicznych.

W zakresie istniejącego zainwestowania, nie następuje zmiana warunków użytkowania 
zmieniająca istniejący standard użytkowy. 

Zagospodarowanie terenu pod względem wyznaczenia miejsc postojowych jest poza 
zakresem niniejszego opracowania – miejsca postojowe pozostają bez zmian.

                               

Opracował :
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1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora  , 
- podkład geodezyjny,  mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów projektowych,
- uzgodnienia z Inwestorem, wytyczne Inwestora, wytyczne Dostawców urządzeń,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Strzeleczki UKP
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- postanowienie WZ.5595.52.2017 z dn. 13.04.2017 r. - odstępstwo Opolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu 
- obowiązujące normy i przepisy,
- literatura techniczna 

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych oraz ich 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie 
powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji;
Projektowana inwestycja polegać będzie na przebudowie budynku Urzędu Miejskiego w 
Strzeleczkach. Zakres przebudowy obejmować będzie :

- wymianę konstrukcji biegów schodów

- wykonanie przejścia pomiędzy budynkami „A” i „B” na poziomie piętra z wykonaniem drzwi o
klasie odporności pożarowej EIS 60 oraz wykonanie biegu schodów w korytarzu budynku „A” 
niwelujących różnicę poziomów posadzek piętra pomiędzy budynkami „A” i „B”,

-  likwidacja progów w otworach drzwiowych w korytarzach, wykonanie sufitów 
podwieszanych na kondygnacji parteru oraz piętra 

- wymiana posadzek w korytarzach parteru, piętra i poddasza budynku  , przebudowa 
pomieszczenia WC na parterze budynku „A” z dostosowaniem jej dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych ,

- przebudowa części  korytarza na poziomie piętra budynku „A” z adaptacją pomieszczeń na 
cele serwerowni oraz pomieszczenia gospodarczego,

- wykonanie  zabezpieczenia automicznymi czujkami dymu korytarzy oraz klatek schodowych
w budynkach „A” i „B” wraz z wykonaniem w tych pomieszczeniach oświetlenia 
ewakuacyjnego. 

- wymiana wewnętrznych drzwi z dostosowaniem otworów

W ramach projektu nie ingeruje się w zewnętrzną bryłę budynku oraz w zagospodarowanie 
terenu. Nie zmienia się kubatura ani powierzchnia zabudowy budynku.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE CAŁEGO OBIEKTU
Kubatura Wysokość Długość Szerokość liczba kondygnacji
3525  m3 12,32 m 37,94 m 13,01 m  Część A – 2 + poodasze

Część B – 2 Pow. zabudowy Pow. użytkowa
454 m2 963.08 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

P.A.1KOMUNIKACJA/SCHODY      7,83
P.A.2POM. KOTŁOWNI                      13,10
P.A.3MAGAZYN OLEJU                        7,58                 

                                                 Razem:      28.51m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

 BUDYNEK „A”
0.A.1KOMUNIKACJA                               28,04
0.A.2PRZEDSIONEK BIURA                   8,63
0.A.3BIURO                                                    12,93
0.A.4BIURO                                                    23,00
0.A.5BIURO                                                    11,23
0.A.6WC/NP                                                    8,13
0.A.7POM. SPRZĄTACZKI                   12,92
0.A.8POM. GOSPODARCZE               13,11
0.A.9BIURO                                                   15,50
0.A.1BIURO                                                   15,12

                                                      Razem:      162,67 m²
 BUDYNEK „B”
0.B.1PRZEDSIONEK                                2,37
0.B.2HALL/KOMUNIKACJA             52,73
0.B.3SALA ŚLUBÓW                              44,08
0.B.4BIURO                                                  27,24
0.B.5BIURO                                                  17,66
0.B.6SCHOWEK                                          2,69
0.B.7WC                                                           3,89
0.B.8WC                                                           3,99
0.B.9BIURO                                                 17,17

                                               Razem:      171.82 m²

RAZEM PARTER – 162,67+171,82= 334,49 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO

 BUDYNEK „A”
1.A.1KOMUNIKACJA                               18,24
1.A.2POCZEKALNIA                                 10,06
1.A.3KOMUNIKACJA                               13,19
1.A.4POM. GOSPODARCZE                   5,48
1.A.5SERWEROWNIA                                5,24
1.A.6SALA KONFERENCYJNA           30,75
1.A.7BIURO                                                     34,19
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1.A.8SEKRETARIAT                                23,52
1.A.9GABINET                                          24,23
1.A.1GABINET                                          14,27
                                                        RAZEM   180,89 m²

 BUDYNEK „B”
1.B.1KOMUNIKACJA                        43,79
1.B.2BIURO                                                9,57
1.B.3BIURO                                             11,41
1.B.4BIURO                                             19,29
1.B.5BIURO                                             21,39
1.B.6BIURO                                             11,85
1.B.7BIURO                                             18,49
1.B.8BIURO                                             10,38
1.B.9WC                                                      3,89
1.B.10C                                                        3,99
1.B.1POM. GOSPODARCZE       12,30
                                                   RAZEM   166,35m²

RAZEM PIĘTRO – 180,89+166,35= 347,24 m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZE

2.A.1KOMUNIKACJA                    21,16
2.A.2BIURO                                          21,47
2.A.3BIURO                                          31,60
2.A.4BIURO                                            9,74
2.A.5WC                                                   1,11
2.A.6WC                                                   0,95
2.A.7POM. SOCJALNE                 10,09
2.A.8POM. GOSPODARCZE    12,17
2.A.9BIURO                                         28,71
2.A.10IURO                                         10,28

RAZEM PODDASZE  147,28
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3. Forma architektoniczna i funkcja obiektów budowlanych, sposób ich dostosowania 
do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Formę przedmiotowego obiektu kształtują dwie bryły: część „A” przekryta dwuspadowymi 

dachem oraz część „B” z dachem płaskim.  Całość budynku stanowi  funkcję : budynek 
administracyjny.

Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
 Prawo budowlane 

Bezpieczeństwa konstrukcji Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne obiektów spełniają warunki 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowania.

Bezpieczeństwa pożarowego Przeprowadzono klasyfikację pożarową obiektów i w zależności od 
wymagań zastosowano materiały i konstrukcję o odpowiednich 
odpornościach ogniowych. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego i 
wewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe zgodnie z 
wymaganiami. Pozostałe dane  patrz pkt. 13→

Bezpieczeństwa użytkowania Elementy budynków oraz ich wyposażenie zostały zaprojektowane w 
sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka 
wypadków w trakcie użytkowania.

Odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony środowiska

Materiały,wyroby i rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie nie  
stanowią  zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz nie 
generują negatywnego wpływu na środowisko. Obiekty zostały 
zabezpieczone przed wilgocią oraz negatywnym wpływem czynników 
atmosferycznych. W projekcie zaprojektowane rozwiązania instalacyjne 
spełniające wymagania BHP, higieniczne i zdrowotne. 

Ochrony przed hałasem i 
drganiami

Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku 
oraz pracę w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.

Odpowiedniej charakterystyki
energetycznej budynku oraz 
racjonalizacji użytkowania 
energii

Przegrody zewnętrzne budynków spełniają wymagania dotyczące 
izolacyjności termicznej. Pozostałe dane wg załączonej Charakterystyki 
energetycznej 
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3.1. Zakres przebudowy

- wymiana konstrukcji biegów schodów z poziomu parteru na piętro oraz z poziomu piętra na  
poziom poddasza – z konstrukcji drewnianej na konstrukcję stalową z balustradami ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej – analogicznymi do balustrady przy schodach w budynku „B” - 
stopnie i podstopnice z płyt granitowych płomienowanych szczotkowanych

- wykonanie/ odnowienie przejścia pomiędzy budynkami „A” i „B” na poziomie piętra z 
wykonaniem drzwi o klasie odporności pożarowej EIS 60 oraz wykonanie biegu schodów w 
korytarzu budynku „A” niwelujących różnicę poziomów posadzek piętra pomiędzy budynkami 
„A” i „B”

- likwidacja progów w otworach drzwiowych w korytarzach budynku „A” - na poziomach 
parteru, piętra oraz poddasza, z jednoczesną wymianą drzwi do pomieszczeń biurowych oraz 
pomieszczenia WC nakondygnacji parteru

- wykonanie sufitów podwieszanych na kondygnacji parteru oraz piętra w budynku „A” z 
jednoczesną wymianą opraw oświetleniowych

 - wymiana posadzek w korytarzach parteru, piętra i poddasza budynku „A”– na parterze 
płytkami ceramicznymi – gresowymi , na piętrze i poddaszu: wykładzinami PCV

- przebudowa pomieszczenia WC na parterze budynku „A” z dostosowaniem jej dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia przystosowanego na aneks porządkowy

 - przebudowa części  korytarza na poziomie piętra budynku „A” z adaptacją pomieszczeń na 
cele serwerowni oraz pomieszczenia gospodarczego

- wykonanie  zabezpieczenia automicznymi czujkami dymu korytarzy oraz klatek schodowych w
budynkach „A” i „B” wraz z wykonaniem w tych pomieszczeniach oświetlenia ewakuacyjnego

- montaż drzwi w klasie odporności p.poż. w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku 

- wymiana drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku

Zakres prac do wykonania w ramach projektu:

Roboty rozbiórkowe:

- ustawienie rusztowań ,

- wyrównanie  istniejących tynków 

- rozbiórka parapetów wewnętrznych

- rozbiórka posadzek wraz z podbudową

- rozbiórka elementów betonowych , schody ,stropy

- rozbiórka elementów stropów drewnianych wraz z oczyszczeniem konstrukcji – usunięcie 
izolacji, zasypek, podsufitki z desek, legarów stropowych, podłogi technicznej z desek.

- rozbiórka schodów drewnianych wraz z okładziną

- rozbiórka ścian , filarków oraz ścianek działowych
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- rozbiórka okładzin ścian – boazeria itp.

- wykonanie przebić pod belki stalowe, nadproża betonowe

- demontaż stolarki drzwiowej

- wykonanie przebić w ścianie pod otwory drzwiowe 

Roboty murowe i betonowe :

- wykonanie zamurowań oraz ścian i ścianek 

- wykucie gniazd i wstawienie nadproży wraz z obróbką

- wykucie gniazd pod belki stalowe wraz z osadzeniem

Roboty posadzkowe :

- wykonanie ocieplenia wraz z podbudową podłóg na gruncie w budynku „A”

- wykonanie izolacji posadzkowych

- ułożenie płyt OSB na stropach drewnianych i wykonanie wylewki samopoziomującej pod 
wykładzinę PCV

- wykonanie posadzek wg zestawień pomieszczeń

Roboty związane z stolarką drzwiową  

- wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej na drewnianą wg zestawienia stolarki

- wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej na P-poż

- wymiana i osadzenie parapetów wewnętrznych granitowych gr 2cm

Roboty  wykończeniowe :

- wykonanie ścianek oraz obudów z płyt G-K

- przetarcie tynków na ścianach budynku „A”

- wykonanie tynków na ścianach w budynku „A”

- wykonanie gładzi na ścianach w budynku „A”

- malowanie ścian 

- malowanie sufitów

- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych

- wykonanie posadzek płytkowych

- malowanie klatki schodowej i ościeży oraz ścian i sufitów po wymianie instalacji w budynku  

- dostawa i montaż sufitów podwieszanych typu Amstrong Ultima + 

- dostawa i montaż balustrad systemowych wewnętrznych stali nierdzewnej szczotkowanej

- dostawa i montaż pochwytów systemowych wewnętrznych stali nierdzewnej szczotkowanej

- dostawa i montaż wycieraczek obiektowych
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Roboty instalacyjne (wg projektów branżowych).

- montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynku „A”

- modernizacja wewnętrznej instalacji  c.o. 

- wykonanie instalacji wod-kan

- wykonanie instalacji elektrycznej 

- wykonanie instalacji sygnalizacji p-poż – czujki dymowe + oś ewakuacyjne

Inne:

- rozbiórka rusztowań, wywóz gruzu – uporządkowanie terenu
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4. Układy konstrukcyjne oraz rozwiązania materiałowe obiektów budowlanych
4.1. Założenia projektowe

- PN-EN 1990 - Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji 

- PN-EN 1991-1-1 - Eurokod  1 Oddziaływania na konstrukcję
Część 1-1 : Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny,
Obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3  - Eurokod  1 Oddziaływania na konstrukcję
Część 1-3 : Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem

- PN-EN 1991-1-4  - Eurokod  1 Oddziaływania na konstrukcję
Część 1-4 : Oddziaływania ogólne, Oddziaływania wiatru

- PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod  2 Projektowania konstrukcji z betonu 
Część 1-1 : Reguły ogólne i reguły dla budynków 

- PN-EN 1992-1-2:2008 - Eurokod  2 Projektowania konstrukcji z betonu
Część 1-2 : Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe

- PN-EN 1992-1-1:2006 - Eurokod  3 Projektowania konstrukcji stalowych
Część 1-1 : Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1996-1-1:2010 - Eurokod  6 Projektowanie konstrukcji murowych
Część 1-1 : Reguły ogólne dla zbrojonych I niezbrojonych konstrukcji 
murowych 

- PN-EN 1996-3:2010 - Eurokod  6 Projektowanie konstrukcji murowych
Część 3 : Uproszczone metody obliczania  konstrukcji murowych  
niezbrojonych

- PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod  7 Projektowanie geotechniczne 
Część 1 : Zasady ogólne dla budynków 

- aktualne załączniki krajowe i poprawki norm

-  literatura techniczna

 

Obliczenia statyczne wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis  
Professional 2017, Robot Extension Spreadsheet Calculator 2017, SCIA ENGINEER 2017.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w oparciu o obowiązujące normy.

Przyjęto :

- obciążenia zmienne charakterystyczne :
- obciążenie użytkowe schodów= 5kN/m2
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4.2. Układy konstrukcyjne , zastosowane schematy statyczne

       Belki wolnopodparte. 

4.3. Opis projektowanej  konstrukcji

 4.3.3. Konstrukcja ścian i izolacja budynków

Ściany zewnętrzne – bez zmian

UWAGA - ściany oddzielenia p.poż należy obudować do wymaganej klasy płytami G-K zgodnie z rys. 
architektury . Rozwiązanie systemowe wg wybranego producenta z zachowaniem klasy odporności.

Przepusty instalacyjne zgodnie z rys. architektury.

Ściany wewnętrzne

Ścianki działowe systemowe z płyt G-K wg wybranego producenta z zachowaniem klasy odporności. 
Klasa odporności zgodnie z rysunkiem architektury.

Np. Ściany działowe z płyt GK oparte na ruszcie z profili   stalowych - np typu Rigips CW 100 Ultrastil 
oraz  UW 100 Ultrastil - wypełnionym wełną mineralną  z poszyciem z płyt np. typu Rigips PRP Fire+ 
typu DF  (3 x 12.5 mm w układzie pionowym) z klasą odp. p.poż.  wg oznaczeń na rysunku architektury.

4.3.4. Schody  budynku, stropy

Schody

Schody w konstrukcji stalowej – stopnie i podstopnice wykonane z płyt granitowych 
płomieniowanych szczotkowanych, schody obudowane płytami GK  S335 JR

Stropy

Istniejące drewniane. W miejscach montażu nowych biegów schodów 
– konstrukcja stalowa: z kształtowników gorącowalcowanych wg rys. 
konstrukcyjnych 

 S335 JR

4.3.5. Konstrukcje stalowe 

 Z uwagi na ingerencję w istniejącą konstrukcję wymiary  dopasować na budowie. Ostateczne 
rozwiązanie w uzgodnieniu z inwestorem po wyborze wykonawcy oraz wykonaniu odkrywki istniejącego
strop celem weryfikacji założeń projektowych oraz wymiarów.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej wg PN-EN ISO 12944.

- klasa wykonania konstrukcji stalowej wg PN-EN-1990 EXC2,
- stopień oczyszczenia konstrukcji Sa 2.5,
- kategorię korozyjności atmosfery C3,
- trwałość H.
- malowanie zestawem malarskim min. gr. 120 mikronów

Stal konstrukcyjna – S355
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Realizację obiektu prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej, zawierającej szczegółowe 
rozwiązania techniczno-materiałowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

Dokumentacja wykonawcza zostanie wydana po wykonaniu rozbiórki schodów istniejących.
Bieg główny profil – C 220
Profile poprzeczne na każdy stopień 3x RK 80x80x3
Dodatek na połączenia 10 %

W przypadku powstania jakichkolwiek niejasności w trakcie budowy należy niezwłocznie wezwać 
projektanta.

Malowanie konstrukcji w kolorze RAL 7046.

4.3.6. Konstrukcje drewniane

Istniejący strop drewniany.  Układ belek skorygować / dopasować do nowo projektowanych schodów po 
wykonaniu odkrywek  (prace wykonać pod nadzorem projektanta w ramach nadzoru autorskiego).
Belki stropowe po odkrywce zabezpieczyć środkami grzybobójczymi . 
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4.4 Konstrukcja posadzek 

Na gruncie

 - posadzka – płytki ceramiczne – gresowe np. typu „ Campina  Steel „ wym. 59.7 x .59.7 cm w kl. ścieralności: 4,
w kl. antypoślizgowości – R10 kładzione na kleju odpowiednie wytrzymałości

 - jastrych cementowy zbrojony zbrojeniem rozproszonym – 6 cm + siatki posadzkowe fi 6 15x15
- 2xfolia PE układana na zakład
- styropian EPS 200( =0.036w/mK) - 15cmλ
- izolacja przeciwwodna z papy kładziona na lepiku na gorąco - dwuwarstwowo
- chudy beton C 12/15 - 10 cm
- podsypka piaskowa żwirowa zagęszczona do Id=0.9 – 15cm (Is=0,98)
- istn. podbudowa pod posadzką

Strop  nad pietrem , poddaszem

 -  płyta OSB-3 wodoodporna, frezowana (pióro-wpust), montowana na podkładkach rektyfikacyjnych do 
stropu drewnianego, gr. 25 mm, (ostateczną grubość zweryfikować i dopasować po wykonaniu odkrywek i 
pomiarów kontrolnych),

- wylewka samopoziomująca szybkowiążąca do powierzchni odkształcalnych – warstwa wylewki ok. gr. 3 mm  
typu Nivorapid + emulsja Latex Plus,

- posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych typu Tarkett ,kl. antypoślizgowości – R9
- listwy przyścienne aluminiowe anodowane, wys. 80 mm, wraz zakończeniami i narożnikami,

Wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne przed wykonaniem uzgodnić z Inwestorem i 
Projektantem co do koloru faktury i rodzaju materiału. Materiały  muszą zostać 
zaakceptowane przez Inwestora.
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4.5 Pokrycie i izolacja dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Pokrycie i izolacja dachu  - bez zmian

Obróbki blacharskie  - bez zmian

Rynny i rury spustowe  - bez zmian

4.6 Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodne

- izolacja pozioma posadzki – 2 x folia PE układana na zakład .

- w pomieszczeniach WC należy wykonać izolację przeciwwilgociową - 2 x papa asfaltowa na lepiku 
asfaltowym klejonym na gorąco z wywinięciem na ściany 20 cm na gładzi cementowej o spadku 1.5% 
w kierunku odpływu.

Izolacje cieplne - parametry

Ściany , stropy, dach – bez zmian 

Drzwi 

- drzwi  wewnętrzne drewniane, stalowe, aluminiowe  wg zestawienia stolarki.

4.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa wg rys. zestawienia stolarki.

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem wykonywania prac. 

Wszelkie niezgodności, zmiany konsultować z projektantem.

Rysunek bezwzględnie czytać wraz z pozostałymi elementami opracowania stanowiącymi 
integralną część dokumentacji projektowej.

Przed wykonaniem okien, drzwi dostawca powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości 
ościeży otworów, podziału okien oraz parapetów.

Wysokość osadzenia wszystkich nadproży należy sprawdzić z typem i rodzajem drzwi   zgodnie 
z zaleceniami wybranego producenta. 

Wszystkie wymiary projektowanych elementów przed wykonaniem zweryfikować  na 
budowie!
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4.8 Wykończenia

4.8.1 Wykończenia ścian

ściany wewnętrzne

- tynk cem. - wap. Kat. III + gładź gipsowa+ malowanie -  rodzaj kolor i sposób malowania ścian należy 
ostatecznie uzgodnić z Inwestorem 

- w pom. higieniczno-sanitarnych należy wykonać kafle ceramiczne na całą wysokość pomieszczeń – płytki  
  29.7x60 typu Campina Dust
- w pomiszczeniu aneksu kuchennego należy wykonać płytki nad blatem – płytki 29.7x60 typu Campina Dust
- w pomieszczeniu sprzątaczki fartuch wokół zmywaka – płytki 29.7x60 typu Campina Dust
- należy wykonać malowanie ścian oraz sufitów budynku  po wymianie stolarki oraz instalacji 

Malowanie sufitów oraz ścian należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach w których 
prowadzone będą prace remontowe , tj. wymiana stolarki i , instalacji itp.

W korytarzach malowanie do poziomu 150 cm farbą lateksową zmywalną z przeznaczeniem 
do pomieszczeń intensywnie użytkowanych – kolor analogicznie do budynku B. 

Wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne przed wykonaniem uzgodnić z Inwestorem i 
Projektantem co do koloru faktury i rodzaju materiału. Materiały  muszą zostać 
zaakceptowane przez Inwestora.

4.8.2 Wykończenia posadzek i biegu schodów

BUDYNEK „A”

PIWNICA
- istniejąca posadzka betonowa

schody wewnętrzne 

– istniejące schody betonowe

– projektowane stalowe – wykończone płytami granitowymi 3cm – płyty 
płomieniowane szczotkowane – granit szary 

PRZYZIEMIE

WC niepełnosprawni, WC damski, WC męski 

- kafle ceramiczne, antypoślizgowe min. R10 , klasa ścieralności IV, przeznaczone do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wymiar 60x60 cm typu Campina Steel

przedsionek oraz korytarz

- kafle ceramiczne, antypoślizgowe min. R10 , klasa ścieralności IV,  wymiar 60x60 cm

PIĘTRO
- wykładzina PCV homogeniczna min. gr. 2mm, wykończenie powierzchni IQ PUR, grupa 

ścieralności T, przeznaczona do budynków użyteczności publicznej, antypoślizgowe min. R9
- zakończenia listwami przyściennymi aluminiowymi h= 80 mm,  

PODDASZE
- wykładzina PCV homogeniczna min. gr. 2mm, wykończenie powierzchni IQ PUR, grupa 

ścieralności T, przeznaczona do budynków użyteczności publicznej, antypoślizgowe min. R9
- zakończenia listwami przyściennymi aluminiowymi h= 80 mm,  

Wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne przed wykonaniem uzgodnić z Inwestorem i 
Projektantem co do koloru faktury i rodzaju materiału. Materiały  muszą zostać 
zaakceptowane przez Inwestora.
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4.8.3 Wykończenia sufitów

BUDYNEK „ A”

parter 

– systemowe rozwiązanie sufitu podwieszonego  typu Armstrong Ultima +, mocowanie typu Board

– 2xgładź gipsowa + malowanie

piętro

– systemowe rozwiązanie sufitu podwieszonego  typu Armstrong Ultima +, mocowanie typu Board

– 2xgładź gipsowa + malowanie

Poddasze

– 2xgładź gipsowa + malowanie 

Malowanie sufitów oraz ścian należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach w których 
prowadzone będą prace remontowe , tj. wymiana stolarki itp.

W korytarzach malowanie do poziomu 150 cm farbą lateksową zmywalną z przeznaczeniem 
do pomieszczeń intensywnie użytkowanych.

Wszystkie sufity NRO (nierozprzestrzeniające ognia) ,niekapiące, niepalne oraz 
nieodpadające pod wpływem temperatury.

Wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne przed wykonaniem uzgodnić z Inwestorem i 
Projektantem co do koloru faktury i rodzaju materiału. Materiały  muszą zostać 
zaakceptowane przez Inwestora.
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4.9 Wyposażenie techniczne

4.9.1 Balustrada

Balustrada wykonana wg projekty wykonawczego wybranego dostawcy.  Balustrady i 
pochwyty zewnętrzne ze stali nierdzewnej szczotkowanej - systemowe wybranego 
producenta. Balustrady nie powinny mieć ostro zakończonych elementów a ich konstrukcja 
powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych określanych w Polskiej Normie dot. 
podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie 
płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.  
Minimalna wysokość balustrady powinna wynosić 1,1 m, natomiast maksymalny prześwit lub
wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady powinien wynosić 0,2 m. 
Poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian , do których są mocowane, co 
najmniej   0,05 m. Balustrady i pochwyty wykonać zgodnie z rzutami architektonicznymi. 
Balustradę wykonać w konstrukcji analogicznej do konstrukcji balustrady w budynku „B”.

4.9.2 Wycieraczki obiektowe

Zaprojektowano wycieraczki wtopione w podłoże (wymiar dopasować po wyborze 
producenta 120 x 80 cm)  przy głównym wejściu  do obiektu . (szt 1) Wewnątrz obiektu na 
poziomie parteru pod instalowaną kurtyną powietrzną przewiduje się montaż wewnętrznej 
wycieraczki obiektowej  z listwami grzebykowymi o wymiarze 110 x 70 cm.

5. Dostęp osób niepełnosprawnych

- zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych do części budynku „A”- zapewniono dostęp
do budynku Urzędu Gminy przez drzwi  frontowe, a także przystosowując pomieszczenie 
WC na poziomie parteru dla wymagań osób niepełnosprawnych

6. Podstawowe dane technologiczne

- nie występują

7. Obiekt liniowy 

– nie dotyczy

8.Zasadnicze elementy wyposażenia instalacyjnego budynku takie jak :

instalacja wod.-kan.  , instalacja elektryczna załączona w projektach branżowych

Sposób funkcjonowania elementów wyposażenia instalacyjnego :
- instalacja c.o zasilana z istniejącej kotłowni z piecem na olej opałowy
- pobór wody z istniejącej sieci  w ramach istniejącej umowy
- ścieki sanitarne odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach 
  istniejącej umowy
- pobór energii elektrycznej i instalacja elektryczna  w ramach obowiązującej umowy
- wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz gruntu - bez zmian
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Pozostałe informacje w tym założenia przyjęte do obliczeń, parametry techniczne i moce 
urządzeń, sposób opomiarowania wg załączonych projektów branżowych.

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.

 - nie występują

10. Charakterystyka energetyczna.
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11. Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie.

PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ 
ENERGII

-  przyjmuje się zapotrzebowanie wody w ilości 3 m3/dobę ,  jakość wody zapewnia dostawca 
wody ,

- powstające w budynku ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do  sieci kanalizacji 
komunalnej

- usuwanie odpadów stałych odbywa się  poprzez wywożenie przez zakład oczyszczania 
miasta , 

-  z uwagi na sposób rozwiązania  ogrzewania piecem na olej opałowy  zanieczyszczenia 
pyłowe , płynne i zapachowe  nie występują .

-  dla aktualnego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją  budynku 
emisja hałasu , wibracji i promieniowania w tym jonizującego   jak również nie powstaje 
pole elektromagnetyczne czy inne  zakłócenia ,

- charakter obiektu , jego program użytkowy i sposób posadowienia nie wpływa negatywnie 
na istniejący drzewostan , powierzchnię ziemi glebę  oraz wody powierzchniowe i 
podziemne.

 

            Przyjęte w projekcie rozwiązania nie powodują zmiany istniejącego wpływu obiektu na 
środowisko przyrodnicze. 
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12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii i ciepła
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13. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Zgodnie z postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu nr WZ.5595.52.2017 oraz ekspertyzy technicznej w zakresie innego 
spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji uzyskano
odstępstwo w zakresie innego spełnienia  wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i 
warunków ewakuacji z budynku Urzędu Gminy W Strzeleczkach. (postanowienie w załączniku).
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Budynki  Urzędu Gminy Strzeleczki

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynków 

Powierzchnia zabudowy :

Powierzchnia użytkowa :

Wysokość budynku :

454 m2

866.61 m2

9 m

Kubatura :

Ilość kondygnacji :

  3525 m3

 2 + poddasze

Podział na strefy i ich obciążenie ogniowe

Klasa odporności ogniowej oraz stopień
wymagania dla elementów budynków ,
wymagania dotyczące wielkości stref

pożarowych

Kat. zagrożenia ludzi,
klasyfikacja wysokości

1
Budynek administracyjny część A

F=523,3
klasa „C”

Dopuszczalna wielkość strefy 8000 m2

KATEGORIA ZL III
BUDYNEK NISKI

2
Budynek administracyjny część B

F=340.31
klasa „C”

Dopuszczalna wielkość strefy 8000 m2

KATEGORIA ZL III
BUDYNEK NISKI

3
Kotłownia 13.10

magazyn oleju 7,58
F=28,51

Q,<500  MJ/m2
Q,>4000 MJ/m2

Pomieszczenie techniczne
wydzielone pożarowo

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Brak pomieszczenia zagrożonego wybuchem,.

Poszczególne części budynków będą spełniać poniższe wymagania w zakresie odporności 
ogniowej charakteryzowane  przez następujące parametry : 

R - nośność ogniową, E – szczelność ogniową, I – izolacyjność ogniową.

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku
 główna

konstrukcja
nośna

 konstrukcja
dachu

 strop
 ściana

zewnętrzna
 ściana

wewnętrzna
 przekrycie

dachu

1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 R E I 120 E I 120 E I 60 R E 30
B  R 120 R 30  R E I 60 E I 60 E I 30 R E 30
C R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 15 R E 15
D  R 30 (-)  R E I 30  E I 30 (-) (-)
E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Budynek biurowy ZL III nie spełnia wymagania dla poszczególnych elementów  dla klasy „C” 
odporności pożarowej. Elementy nie spełniające wymagań są elementem odstępstwa 
zgodnie z ekspertyzą  w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
pożarowego i warunków ewakuacji.

Strop nad parterem I i II piętrem budynku „A” bez wymaganej odporności  stanowią element 
odstępstwa.

Schody stalowe o odporności R15 stanowią element odstępstwa.
Okna w granicy działki – bez wymaganej odporności  stanowią element odstępstwa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poż. należy wykonać w klasie odporności 
ogniowej EI wymagnej dla tych elementów zgodnie z ekspertyzą techniczną.
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Usytuowanie budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe  

- uzyskano odstępstwo p-poż. ze względu na usytuowanie budynku z oknami Urzędu Gminy od 
budynku mieszkalnego oraz gospodarczego na działce nr 580 oraz budynku Domu Kultury na działce
nr 578

Nie zachowanie § 12 ust.1 i  § 272 ust.1 [5] normatywnej odległości 8 m ścian z oknami bez 
określonej odporności ogniowej od strony wschodniej  do budynku mieszkalnego – 3,38 m  na działce
580. Od strony zachodniej budynek w odległości 5.70 m od budynku Gminnego Ośrodka Kultury na 
działce nr 578.  Budynek ze ścianą z oknami w granicy z działką nr 580 – okna bezklasowe – stanowią 
element odstępstwa.

Niespełnione wymagania w zakresie wzajemnych odległości stanowi element odstępstwa.

Drogi ewakuacyjne 

 -  uzyskano odstępstwo p-poż ze względu na niezachowaną długość dojść ewakuacyjnych z 
pomieszczeń biurowych. 

 -  uzyskano odstępstwo p-poż ze względu na niezachowanie normatywnych parametrów klatek 
schodowych oraz szerokości drzwi ewakuacyjnych

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie i wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

 W budynku  usługowym  ZL I  i  biurowym ZL III -  zgodnie z normatywem   wymagane jest    
2 kg środka gaśniczego w przeliczeniu na   100 m²   chronionej  powierzchni . 

Zgodnie z postanowieniem WZ.5595.52.2017 należy dodatkowo  wyposażyć obiektu w 
ponadnormatywna  ilość  podręcznego  sprzętu  gaśniczego 3 gaśnice proszkowe  GP 6x.

Sprzęt oznakować wg PN.

Zaopatrzenie wodne do wewnętrznego gaszenia pożaru.

Nie wymagane.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi dla największej 
projektowanej strefy pożarowej 20 dm3/s .

Obiekty mają dostęp do 2 hydrantów zewnętrznych.

Drogi pożarowe

Zgodnie  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 
roku w Sprawie Przeciwpożarowego Zaopatrzenia w Wodę oraz Dróg Pożarowych  droga 
pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku przy czym bliższa krawędź 
drogi powinna być oddalona od ściany budynku o 5 do 25 m, a pomiędzy tą drogą i ścianą 
budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości 
przekraczającej 3 m lub drzewa .
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Dojazd pożarowy do budynku niskiego – N , zakwalifikowanego do kategorii   ZL III   -  nie jest
normatywnie wymagany. 

     Do obiektu  prowadzi droga asfaltowa, będąca drogą pożarową – ulica Rynek 

Wymagania dodatkowe

W wyznaczonych strefach pożarowych należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z 
postanowieniem nr WZ.5595.52.2017 :

- wykonać oświetlenia ewakuacyjne w klatkach schodowych na wszystkich korytarzach i w 
strefach wejść do budynku.
- wykonać pasa o szerokości zgodnej z przepisami z materiału niepalnego na granicy stref
- zabezpieczyć autonomicznymi czujkami dymu korytarzy oraz klatek schodowych w 
budynku
- wykonać podział obiektu na strefy pożarowe
- wyposażyć obiektu w ponadnormatywna  ilość  podręcznego  sprzętu  gaśniczego 3 gaśnice 
proszkowe  GP 6x.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. ws.uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie ws. uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej – Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uzgodnienie z dnia 16.06.2017 - rzeczoznawca Jan 
Koziuk

15. Uwagi

Projekt należy rozpatrywać łącznie – część opisową i rysunkową.

Projekt należy rozpatrywać łącznie z  postanowieniem  Opolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ.5595.52.2017 oraz 
wytycznymi  ekspertyzy technicznej w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji  

Całość wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami BHP 
pod nadzorem osoby uprawnionej. 
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1. Analizowany model – bieg 

2. Pręty
NazwaPrzekrój poprzecznyMateriałDługość
[m]Węzeł początkowyWęzeł końcowyTyp

B1CS2 - U220S 2355.366N1N2ogólny (0)

3. Węzły
NazwaWspółrz. X

[m]Współrz. Z
[m]

N10.0000.000
N24.3803.100
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5. EKSP / Wartość całkowita / Nazwa
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6. Kombinacje
NazwaOpisTypPrzypadki

obciążeńWspół.
[-]

CO1 EN-ULS (STR/GEO) Zestaw BLC11.00
      Stale1.00
      EKSP1.00
CO2 EN-SGU Char.LC11.00
      Stale1.00
      EKSP1.00

7. Sprawdzenie stali
Obliczenie liniowe, Ekstremum : Pręt
Wybór : Wszystkie
Kombinacje : CO1

Sprawdzenie normowe wg EN 1993-1-1
Załącznik krajowy: Polski NA PN-EN

Pręt B1 
5.366 m 
U220 S 
235 
CO1/1 
0.50 - 

 Częściowe współczynniki bezpieczeństwa
Gamma M0 przy sprawdzaniu nośności przekrojów 1.00 
Gamma M1 przy sprawdzaniu stateczności 1.00 
Gamma M2 przy sprawdzaniu nośności przekrojów netto 
1.10 

 Materiał
Granica plastyczności fy 
235.0 MPa 
Wytrzymałość fu 360.0 
MPa 
Produkcja Walcowany  

..::SPRAWDZENIE PRZEKROJU::..

Klasyfikacja projektu przekroju
Zgodnie z punktem 5.5.2 normy EN 1993-1-1
Klasyfikacja wewnętrznych części ściskanych
Zgodnie z arkuszem 1 tabeli 5.2 normy EN 1993-1-1

Maksymalny stosunek szerokości do grubości 
18.89 
Limit klasy 1 70.50 
Limit klasy 2 81.18 
Limit klasy 3 105.11 

=> Klasa wewnętrznych części ściskanych 1
Klasyfikacja pasów zewnętrznych
Zgodnie z arkuszem 2 tabeli 5.2 normy EN 1993-1-1

Maksymalny stosunek szerokości do grubości 
4.68 
Limit klasy 1 9.00 
Limit klasy 2 10.00 
Limit klasy 3 13.77 

=> Klasa pasów zewnętrznych 1
=> Przekrój przypisany do klasy 1 projektu przekroju
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Sprawdzenie krytyczne jest w miejscu  0.537    m 

 Siły wewnętrzne 
Obliczony 
Jednostka 
N,Ed -6.48 kN 
Vy,Ed 0.00 kN 
Vz,Ed 9.16 kN 
T,Ed 0.00 kNm 
My,Ed 5.53 kNm 
Mz,Ed 0.00 kNm 

Sprawdzenie ściskania
Zgodnie z EN 1993-1-1, punkt 6.2.4 i wzorem (6.9)

A 3.7400e-03 m2 
Nc,Rd 878.90 kN 
Sprawdzenie całkowite 
0.01 - 

Sprawdzenie momentu zginającego — My
Zgodnie z EN 1993-1-1, punkt 6.2.5 i wzorem (6.12),(6.13)

Wpl,y 2.9647e-04 m3 
Mpl,y,Rd 69.67 kNm 
Sprawdzenie całkowite 
0.08 - 

Sprawdzenie ścinania — Vz
Zgodnie z EN 1993-1-1, punkt 6.2.6 i wzorem (6.17)

Eta 1.20  
Av 2.0087e-03 m2 
Vpl,z,Rd 272.54 kN 
Sprawdzenie całkowite 
0.03 - 

Sprawdzenie kombinacji zginania, siły osiowej i siły ścinającej
Zgodnie z EN 1993-1-1, punkt 6.2.1 i wzorem (6.2)

Npl,Rd 
878.90 kN 
Mpl,y,Rd 
69.67 kNm
Mpl,z,Rd 
15.12 kNm

Sprawdzenie zgodności (6.2) = 0.01 + 0.08 + 0.00 = 0.09 -
 
Uwaga : Nie obowiązuje żaden określony wzór zgodnie z punktem 6.2.9.1 normy EN 1993-1-1.
Weryfikowane jest więc plastyczne sumowanie liniowe zgodnie z punktem 6.2.1(7) normy EN 1993-1-1.
Uwaga : Siły poprzeczne są mniejsze niż połowa plastycznej nośności przy ścinaniu, dlatego można pominąć ich wpływ
na nośność.

Pręt spełnia warunki sprawdzania przekroju.

..::SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI::..
Klasyfikacja projektu wyboczenia elementu
Decydujące położenie dla klasyfikacji stabilności: 0.000 m
Klasyfikacja wewnętrznych części ściskanych
Zgodnie z arkuszem 1 tabeli 5.2 normy EN 1993-1-1

Maksymalny stosunek szerokości do grubości 
18.89 
Limit klasy 1 33.00 
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Limit klasy 2 38.00 
Limit klasy 3 42.00 

=> Klasa wewnętrznych części ściskanych 1
Klasyfikacja pasów zewnętrznych
Zgodnie z arkuszem 2 tabeli 5.2 normy EN 1993-1-1

Maksymalny stosunek szerokości do grubości 
4.68 
Limit klasy 1 9.00 
Limit klasy 2 10.00 
Limit klasy 3 14.00 

=> Klasa pasów zewnętrznych 1
=> Przekrój przypisany do klasy 1 projektu wyboczenia elementu

Sprawdzenie wyboczenia giętnego
Zgodnie z EN 1993-1-1, punkt 6.3.1.1 i wzorem (6.46)

 Parametry wyboczenia yy zz  
Typ przesuwności przesuwny nieprzesuwny  
Długość systemowa L 5.366 5.366 m 
Współczynnik wyboczenia k 1.00 1.00  
Długość wyboczenia Lcr 5.366 5.366 m 
Krytyczna siła Eulera Ncr 1936.26 141.80 kN 
Smukłość Lambda 63.27 233.81  
Smukłość względna Lambda,rel 0.67 2.49  
Smukłość graniczna Lambda,rel,0 0.20 0.20  
Krzywa wyboczenia c c  
Imperfekcje Alfa x 0.49 0.49  
Współczynnik redukcji Chi 0.74 0.13  
Nośność na wyboczenie Nb,Rd 651.16 117.30 kN 

 Sprawdzenie wyboczenia giętnego
Powierzchnia przekroju poprzecznego A 
3.7400e-03 m2 
Nośność na wyboczenie Nb,Rd 117.30 kN 
Sprawdzenie całkowite 0.06 - 

Sprawdzenie wyboczenia skrętnego (-giętnego)
Zgodnie z EN 1993-1-1, punkt 6.3.1.1 i wzorem (6.46)

Długość wyboczenia skrętnego Lcr 5.366 
m 
Elastyczne obciążenie krytyczne Ncr,T 
1418.78 kN 
Elastyczne obciążenie krytyczne Ncr,TF 
141.80 kN 
Smukłość względna Lambda,rel,T 2.49  
Smukłość graniczna Lambda,rel,0 0.20  
Krzywa wyboczenia c  
Imperfekcje Alfa x 0.49  
Współczynnik redukcji Chi 0.13  
Powierzchnia przekroju poprzecznego A 
3.7400e-03 m2 
Nośność na wyboczenie Nb,Rd 117.30 kN 
Sprawdzenie całkowite 0.06 - 

Sprawdzenie zwichrzenia
Zgodnie z EN 1993-1-1, punkt 6.3.2.1 & 6.3.2.2 i wzorem (6.54)

 Parametry zwichrzenia
metoda dla krzywej wyboczenia Przypadek 
ogólny  
Moduł plastyczności przekroju Wpl,y 2.9647e-
04 m3 
Sprężysty moment krytyczny Mcr 50.46 kNm 
Smukłość względna Lambda,rel,LT 1.18  
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Smukłość względna Lambda,rel,T 0.09  
Smukłość względna Lambda,rel,EXTRA 1.26  
Smukłość graniczna Lambda,rel,LT,0 0.20  
Krzywa zwichrzenia a  
Imperfekcje Alpha,LT 0.21  
Współczynnik redukcji Chi,LT 0.49  
Obliczeniowa nośność wyboczeniowa Mb,Rd 
34.19 kNm 
Sprawdzenie całkowite 0.16 - 

Uwaga : Lambda,rel,EXTRA jest wyznaczana zgodnie z "Regułą projektową dla zwichrzenia
ceowników, 2007".

 Parametry Mcr
Długość zwichrzenia L 5.366 m 
Wpływ pozycji obciążenia brak wpływu 
Współczynnik korekcyjny k 1.00  
Współczynnik korekcyjny kw 1.00  
NEN – współczynnik momentu C1 1.13 
NEN – współczynnik momentu C2 0.45 
NEN – współczynnik momentu C3 0.53 
Odległość od środka ścinania d,z 0 mm 
Odległość przyłożenia obciążenia z,g 0 
mm 
Mono-symetria stała beta,y 0 mm 
Mono-symetria stała z,j 0 mm 

Uwaga : Parametry C są określone zgodnie z ECCS 119 2006 / Galea 2002

Sprawdzenie zginania i osiowego ściskania
Zgodnie z EN 1993-1-1, punkt 6.3.3 i wzorem (6.61),(6.62)

 Parametry sprawdzenia zginania i osiowego ściskania
Metoda interakcji metoda alternatywna 2  
Powierzchnia przekroju poprzecznego A 3.7400e-03 m2 
Moduł plastyczności przekroju Wpl,y 2.9647e-04 m3 
Obliczeniowa siła ściskająca N,Ed 6.48 kN 
Obliczeniowy moment zginający (maksymalny) My,Ed 15.36 kNm 
Obliczeniowy moment zginający (maksymalny) Mz,Ed 0.00 kNm 
Charakterystyczna nośność na ściskanie N,Rk 878.90 kN 
Charakterystyczna nośność przy zginaniu My,Rk 69.67 kNm 
Współczynnik redukcji Chi,y 0.74  
Współczynnik redukcji Chi,z 0.13  
Współczynnik redukcji Chi,LT 0.49  
Współczynnik interakcji k,yy 0.90  
Współczynnik interakcji k,zy 0.99  

Moment maksymalny My,Ed jest ustalany na podstawie położenia belki B1 2.683 m.
Moment maksymalny Mz,Ed jest ustalany na podstawie położenia belki B1 0.000 m.

 Parametry metody interakcji 2
Metoda dla współczynników interakcji Tabela B.2  
Przesuwny typu y przesuwny  
Współczynnik równoważnego momentu C,my 
0.90  
Wynikowy typ obciążenia LT obciążenie liniowe q  
Moment końcowy M,h,LT 0.00 kNm 
Moment powierzchni M,s,LT 15.36 kNm 
Współczynnik alpha,h,LT 0.00  
Współczynnik momentów końcowych Psi,LT 1.00  
Współczynnik równoważnego momentu C,mLT 
0.95  

Sprawdzenie zgodności (6.61) = 0.01 + 0.41 + 0.00 = 0.42 -
Sprawdzenie zgodności (6.62) = 0.06 + 0.45 + 0.00 = 0.50 -

Pręt spełnia warunki sprawdzania stateczności.
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8. Sprawdzenie stali; sprawdzenie całkowite

9. Odkształcenia w elemencie; uy, uz, fix, fiz
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