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Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z  dnia 7 lipca 1994r. 
/ tekst  jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 16 23 z pó źniejszymi zmianami/ 
Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporz ądzony zgodnie z obowi ązuj ącymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 

 
 
 

Zawarto ść opracowania: 

 
1.Opis techniczny 
2.Zestawienie obci ążęń 
3.Rysunki konstrukcyjne 
4.ObZała ćznik nr – oblicznie pełne jako osobne opracownie 
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1.Podstawa opracowania  
 
-zlecenie na opracowanie ekspertyzy na podstawie um owy nr 5/10/POL/2012 z dnia 
22.11.2012r., 
-wizja lokalna i ogl ędziny obiektu z natury dokonane w dniu 26.11.2012r. , 
-pomiary kontrolne wykonane w obiekcie w charaktery stycznych miejscach i 
dotycz ące elementów konstrukcyjnych budynku w dniu 26.11.2 012r., 
-elementy dokumentacji technicznej – inwentaryzacji  budowlanej otrzymanej od 
projektanta wiod ącego – Pani Eweliny Grot, 
-raport z odkrywek dostarczony przez inwestora, 
-dokumentacja bada ń podło ża gruntowego opracowana przez proGEO Sp. z o.o.,  
ul. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław, 
-obowi ązuj ące Polskie Normy i warunki techniczne wykonania i o dbioru 
poszczególnych elementów obiektu, 
 
 
 
2.Ogólna charakterystyka obiektu  
 
Budynki b ędące przedmiotowym opracowaniem poło żne s ą w Polanicy Zdrój przy ulicy 
Chrobrego w północno – zachodniej cz ęści miasta. Projektowana inwestycja polega 
na przebudowie i rozbudowie obiektu na potrzeby prz ychodni uzdrowiskowej. Zakres 
przedsi ęwzi ęcia obejmuje adaptacj ę istniej ącego budynku byłego domu wczasowego 
(Budynek nr 1) oraz nadbudow ę nad dawn ą stołówk ą(Budynek nr 2). Budynki poł ączone 
są mi ędzy sob ą ł ącznikiem. 
(Rysunek nr 1 – rzut pogl ądowy usytuowania). 

 
 

 
Budynek nr 1  
Budynek pi ęciokondygnacyjny z ostatni ą kondygnacj ą b ędącą poddaszem u żytkow ą. 
Dach czterospadowy stromy o nachyleniu połaci dacho wej wynosz ącej 45 stopni. 
Wkoło budynku na wysoko ści powy żej 3 kondygnacji okap drewniany kryty blach ą 
stalow ą. Ściany szczytowe budynku wykonane jako mur pruski, ściany główne z cegły 
pełnej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Balk ony oraz zabudowa loggii 
drewniana. Ł ącznik pomi ędzy budynkami drewniany na podmurówce kamiennej. 
 
Budynek nr 2 
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Dach płas ki kryty pap ą termozgrzewaln ą. 
Konstrukcja główna budynku stalowo-betonowa zespolo na. Układ belek i poci ągów 
stalowych na słupach no śnych stalowo-betonowych. Stropy zespolone oraz żelbetowe. 
Stolarka drzwiowa drewniana, stolarka okienna alumi niowa. Ściany zewn ętrzne i 
wewnętrzne murowane z cegły pełnej. 
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Istniej ąca funkcja budynków jest powi ązana i stanowi budynek wczasowy wraz z 
budynkiem z zapleczem socjalno-kuchennym oraz stołó wką.  Po nabyciu obiektu przez 
nowego wła ściciela, budynek ma by ć adaptowany, mi ędzy innymi na podstawie 
niniejszej ekspertyzy technicznej i oceny jego przy datno ści co do jego zmiany 
sposobu u żytkowania, przebudowy i rozbudowy pod k ątem nowe funkcji i dost ępności 
dla u żytkowników.  
 
 
 
3.Podstawa opracowania  (normatywy) :  
 
-Projekt architektoniczny  
-Wytyczne inwestora 
-PN-82/B-02001 – Obci ążenia stałe, 
-PN-82/B-02003 – Podstawowe obci ążenia technologiczne i monta żowe, 
-PN-80/B-02010 – Obci ążenie w obliczeniach statycznych. Obci ążenie śniegiem, 
-PN-77/B-02011 - Obci ążenia wiatrem w obliczeniach statycznych.  
-PN-80/B-02010/Az1 – Zmiana do PN-80/B-02010 z pa ździernika 2006r, 
-PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i spr ężone.  
-PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bez pośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie, 
-PN-99/B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
-PN-2000/B-03150 - Konstrukcje drewniane. 
-PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. 
 
 
 
4.Zało żenia projektowe:  
 
-Przyj ęto maksymalne obci ążenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia 
jako równomierne i nie przekraczaj ące warto ści 310 kPa. Przyj ęto równie ż, że 
poziom wód gruntowych znajduje si ę poni żej poziomu posadowienia budynku.  
Prekrój wartw gruntu dobrano na podstawie otrzymane j od inwestora dokumentacji 
geologicznej.  
-Przyj ęto obci ążenie wiatrem jako: III stref ę wiatrow ą (charakterystyczne 
ci śnienie pr ędko ści wiatru q=0,30kPa), 
-Przyj ęto obci ążenie śniegiem jako: I stref ę śniegow ą (obci ążenie 
charakterystyczne śniegiem gruntu Q=0,70kPa),  
-Obci ążenie technologiczne konstrukcji połaci dachowej jak o obci ążenie sił ą 
skupion ą (ci ężar monta żysty wraz z narz ędziami): 1.50kN, 
-Obci ążenie technologiczne stropów jako równomiernie rozło żone o warto ści 
maksymalnej 1,50kN/m2, 3,00kN/m2 oraz 5,00kN/m2  
-Obci ążenie technologiczne klatek schodowych o warto ści charakterystycznej 
2,00kN/m2. 
-Obci ążenie technologiczne tarasów o warto ści charakterystycznej 2,00kN/m2 
 
 
 
5.Roboty ziemne  
 
Wykopy nale ży wykona ć kopark ą. Pogł ębienie wykopu pod fundamenty nale ży wykona ć 
r ęcznie z odrzuceniem urobku na odkład. Zasypk ę wykopu pod ściany fundamentowe 
tak że wykona ć r ęcznie. 
 
 
 
6.Fundamenty  
 
Budynek nr 1 
Fundamenty budynku bez zmian. Przedmiotowe opracowa nie powoduje przyrost obci ążeń 
na ławy fundamentowe od 0,00% do skrajnie niekorzys tnego przypadku 12,5% w 
stosunku do obecnie panuj ących warto ści. Uwzgl ędniaj ąc naturalne wzmocnienie 
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podło ża ze wzgl ędu na czas u żytkowania mo żna zało żyć, i ż fundamenty istniej ące 
bezpiecznie przenios ą wyst ępuj ące obci ążenia w budynku nr 1. 
 
Budynek nr 2 
Fundamenty nowoprojektowane wykona ć z betonu klasy B20 (C20/25). 
Fundamenty nowoprojektowane posadowi ć na gł ęboko ści -2,32m od poziomu posadzki 
piwnicy to jest na poziomie fundamentów istniej ących. Wymiary fundamentów oraz 
ilo ść zbrojenia podano na rysunkach konstrukcyjnych.  
Zbrojenie główne pr ętami klasy A-III, strzemiona ze stali A-0. 
Nale ży zachowa ć otulin ę zbrojenia 5cm przy podkładzie z „chudego betonu” w  
przeciwnym razie nale ży zwi ększy ć grubo ść otulenia fundamentów do 7cm. 
Fundamenty niespełniaj ące minimalnych powierzchni do bezpiecznego posadowi enia 
nale ży wzmocnic poprzez podbicie. Niezb ędny wymiar poszerzenia podano na 
rysunkach konstrukcyjnych. Podbicia fundamentów ist niej ących wykonywa ć 
dwuetapowo. 
 
 
 
7. Ściany fundamentowe:  
 
Ściany piwnic wykona ć z bloczków/pustaków gr.30cm przeznaczonych do posa dowienia 
poni żej poziomu terenu. Na ławach fundamentowych nale ży uło żyć poziom ą izolacj ę 
przeciwwilgociow ą (np. dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Zast osować 
pionow ą izolacj ę przeciwwilgociow ą - np. Abizol lub Dysperbit.  
 
 
 
8. Ściany no śne:  
 
Budynek nr 1. 
Ściany konstrukcyjne budynku murowane z pustaków cer amicznych o grubo ści 25cm, 
ostatnia konygnacja murowana wył ącznie na elementach no śnych kondygnacji 
poni ższej. 
 
Budynek nr 2. 
Ściany konstrukcyjne budynku murowane z pustaków cer amicznych o grubo ści 30cm,  
 
 
 
9.Strop y:  
 
Budynek nr 1. 
Stropy nowoprojektowane wykonane w systemie Teriva I . Wysoko ść konstrukcyjna 
stropu 24cm. Belki w rozstawie co 60cm. Monta ż oraz wykonanie stropu według 
wskazówek producenta. Nad belkami stropowymi w miej scach przypodporowych nale ży 
stosowa ć dodatkowe zbrojenie podporowe. W stropach o rozpi ęto ści powy żej 4,5m 
stosowa ć żebra rozdzielcze. 
Strop g ęsto żebrowy nale ży betonowa ć w cało ści wraz z płytami monolitycznymi, 
wie ńcami oraz belkami żelbetowymi. Demonta ż podpór tymczasowych i szalunku 
możliwy jest po osi ągni ęciu pełnej wytrzymało ści betonu.  
Monta ż stropu na istniej ących ścianch wykona ć po uprzednim wykuciu bruzd i 
wypoziomowaniu zapraw ą. Osadzi ć belki stropowe wraz z dodatkowym pr ętem 
zbrojeniowym #16 układanym w górnej strefie belki. Wykonać wieniec bezpo średnio 
przed ścian ą istniej ącą, betonuj ąc belki stropowe. Minimalna długo ść oparcia 
belki na ścianie istniej ącej w bru ździe wynosi 15cm. 
 
Budynek nr 2 
Stropy nowoprojektowane wykonane w systemie Teriva II i III . Wysoko ść 
konstrukcyjna stropu 34cm. Belki w rozstawie co 45c m. Monta ż oraz wykonanie 
stropu według wskazówek producenta. Nad belkami str opowymi w miejscach 
przypodporowych nale ży stosowa ć dodatkowe zbrojenie podporowe. W stropach o 
rozpi ęto ści powy żej 4,5m stosowa ć żebra rozdzielcze. 
Strop g ęsto żebrowy nale ży betonowa ć w cało ści wraz z płytami monolitycznymi, 
wie ńcami oraz belkami żelbetowymi. Demonta ż podpór tymczasowych i szalunku 
możliwy jest po osi ągni ęciu pełnej wytrzymało ści betonu. 
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W przypadku kolizji belek stropowych z pionami komi nowymi stosowa ć wymian 
żelbetowy. Wymian opiera ć wył ącznie na elementach no śnych stropu (podwójne b ądź 
potrójne belki stropowe, podci ągi, nadpro ża lub ściany). 
 
Miejscowo stropy wykonane b ędą jako płyta żelbetowa jednokierunkowo lub krzy żowo 
zbrojona. Zbrojenie oraz wymiar grubo ści płyt podano na rysunkach.   
 
 
 
10.Nadpro ża, podci ągi ,  belki  
  
Zastosowano nadro ża: 
-stalowe z belek podwójnych układanych na ścianach istniej ących. Minimalna 
długo śc oparcie belek stalowych wynosi 15cm + 1/3 wysoko ści belki, Belki ł ączy ć 
przewi ązkami stalowymi lub śrubami M12. 
-nadpro ża prefabrykowane, L19/N o długo ści odpowiedniej do szeroko ści otworu, 
-belki żelbetowe zbrojone podłu żnie pr ętami Ø12(Ø16) ze stali klasy 
A-III, poprzecznie strzemionami Ø6 ze stali A-0 wed ług rysunków konstrukcyjny. 
Pod nadpro ża żelbetowe układane na ścianach istniej ących wykona ć poduszk ę 
betonow ą z betonu klasy B20 o wymiarach 30xxszeroko ść ścianyx25cm. 
 
Podci ągi główne budynku nr 2 zaprojektowane jako belki wi eloprz ęsłowe. Zbrojenie 
belek nale ży przeprowadzi ć przez istniej ące słupy stalowe wykonuj ąc odpowiednie 
otwory w istniej ących słupach oraz wpuszczaj ąc do ich wn ętrza zbrojenie belek. 
 
 
 
11.Słupy no śne 
 
Słupy istniej ące w budynku nr 2 stalowe do zachowania. Powłok ę nale ży oczy ści ć i 
odpowiednio zakonserwowa ć preparatem antykorozyjnym. Wn ętrze słupa wypełni ć 
mieszank ą betonow ą klasy B20 oraz wprowadzi ć do wn ętrza „kosz” stalowy wykonany z 
pr ętów 4#16 wraz ze strzemionami fi6 co 24cm. Podstaw ę słupa wzmocni ć poprzez 
dospawanie poprzeczek ze stali profilowanej 2x Cpn1 80 celem zwi ększenia 
powierzchni oparcie na fundamencie. 
 
Słupy istniej ące betonowe w budynku nr 2 o wymiarach 60x54cm – be z zmian 
konstrukcyjnych. Elementy nale ży uzupełni ć mieszank ą betonow ą w miejscach 
nieznacznych ubytków. W przypadku stwierdzenia uszk odzenia słupa podczas prac 
budowlanych w poziomie kondygnacji piwnicy nale ży kontaktowa ć si ę z projektantem 
celem przeprowadzenie oceny i ewentualnego wzmocnie nia. 
 
 
 
12. Trzpienie żelbetowe ścian :  
 
Trzpienie żelbetowe ściany klatki schodowej oraz szybu windowego o wymia rach 
30x30cm (25x25cm) zbrojone pr ętami klasy A-III. Szyb windy nale ży dodatkowo 
wykona ć zgodnie z dokumentacj ą techniczn ą monta żu i wykonania windy wybranego 
producenta systemu d źwigowego. 
 
Zbrojenie trzpieni ściany kolankowej ostaniej kondygnacji nale ży wyprowadzi ć z 
wie ńca stropu poi ższego oraz zakotwi ć w wie ńcu ściany kolankowej. 
 
 
 
13. Wieniec żelbetowy :  
 
Wieńce żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego według rysunków 
konstrukcyjnych nale ży wykona ć jako żelbetowy monolityczny z betonu B20, zbrojony 
podłu żnie 4 pr ętami Ø12 ze stali klasy A-II i poprzecznie strzemio nami Ø6 co 25cm 
ze stali A-0. Nale ży bezwzgl ędnie zapewni ć ci ągło ść zbrojenia podłu żnego wie ńców, 
szczególnie w ich naro żach. 
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12.Wi ęźba dachowa:  
 
Więźba dachowa z drewna klasy C27. Główne przekroje dre wniane podano 
tabelarycznie na rysunkach konstrukcyjnych .Poł ączenie krokwi z murłat ą 
zaprojektowa ć jako poł ączenie nieprzesuwne.  
Krokwie główne nale ży poł ączy ć dodatkowo z murłat ą za pomoc ą zł ączy stalowych 
dostosowanych do poł ącze ń krokiew-belka.  
Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji odpowiedni o zimpregnowa ć. Przy 
dobudowywanej połaci dachowej nowoprojektowanej nal eży upewni ć si ę co do wymiarów 
i k ątów nachylenia połaci dachowej.  
 
 
 
13. Zadaszenie nad tarasem :  
 
Zadaszenie tarasu parteru wykona ć jako ramy wspornikowe stalowe w profila 
zamkni ętego (rura kwadratowa). Ramy stalowe mocowa ć za po średnictwem kotew 
stalowych do ścian no śnych oraz słupów w rozstawie co 3,0m. Na ramach ukł adac 
płatwie stalowe w profila stalowego zamkni ętego (rura kwadratowa). 
 
 
 
14. Taras parteru :  
 
Taras parteru wykonany jako żelbetowy. Płyty opiera ć na elementach no śnych tj. 
ścianach budynku nr 2 oraz podci ągach i żebrach układu słupowo ryglowego tarasu. 
Konstrukcj ę wykona ć z betonu B20 (C16/20) oraz zbroic pr ętami kalsy A-III. 
 
 
 
15. Strefa wej ściowa :  
 
Stref ę wej ścia głównego zaprojektowano na 3 głównych słupach żelbetowych 30x100cm 
poł ączonych tarcz ą – belk ą o wymiarach 30x190cm. Belk ę zbroi ć dodatkow 
przypowierzchniowo w strefie górnej siatkami stalow ymi oraz stosowa ć zbrojenie 
dodatkowe na wysko ści belki w rozstawie co 22cm z pr ęta #10. Zbrojenie główen ze 
stali klasy A-III. Pomi ędzy rama żelbetow ą a budynkami wykona ć 3 żebra żelbetowe 
pomi ędzy którymi wykona ć płyt ę żelbetow ą gr.16cm. Elementy żelbetowe 
zaprojektowano z klasy betonu B20 (C16/20) 
 
 
 
 
14.Uwagi ko ńcowe:  
 
Wszelakie prace powinny by ć wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w „Warunka ch 
technicznych wykonania robót i odbioru robót budowl ano-monta żowych”. Roboty 
prowadzi ć zgodnie z polskimi normami, normami bran żowymi, instrukcjami 
producentów wyrobów. We wszystkich fazach realizacj i konstrukcji wykonywane 
roboty, a w szczególno ści roboty ulegaj ące zakryciu, powinny by ć odbierane przez 
uprawniony nadzór inwestorski i odpowiednio udokume ntowane. Cz ęść konstrukcyjn ą 
opracowanie rozpatrywa ć równocze śnie z projektem bran żowym instalacyjnym. 
Przed rozpocz ęciem robót budowlanych zalece si ę wykonanie projektu wykonawczego. 

 
 
Opracował: 
mgr in ż. Tomasz Rojek 
upr.nr OPL/0733/POOK/11 
 
Sprawdził: 
in ż. Andrzej Wójtowiec 
upr.nr OPL/0133/POOK/05 



str. 7 
Opis techniczny 

Dz. nr 257/12 przy ulicy B.Chrobrego 1A i 3 w Polan icy Zdroju 

 
 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
 

 
Tablica B1.1. Budynek nr 1. Strop mi ędzypietrowy.  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Winyleum o grubo ści 2,8 mm (na 
butaprenie, polocecie)  [0,050kN/m2] 

0,05 1,30  --  0,07 

2.  Deski klejone warstwowe lakierowane 
(na lepiku) o grubo ści 19 mm  
[0,200kN/m2] 

0,20 1,30  --  0,26 

3.  Belki drewniane no śne 0,16x0,24m co 
0,86m   [0,250kN/m2] 

0,25 1,10  --  0,28 

4.  Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub. 
16 cm  [12,0kN/m3·0,16m] 

1,92 1,30  --  2,50 

5.  Deski (przybijane do legarów) o 
grubo ści 30 mm  [0,330kN/m2] 

0,33 1,30  --  0,43 

6.  Warstwa wapienna na trzcinie grub. 3 
cm  [15,0kN/m3·0,03m] 

0,45 1,30  --  0,59 

 Σ:  3,20  1,28 -- 4,11  

 
 
 
Tablica B1.2. Budynek nr 1. Poła ć dachu  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Dachówka ceramiczna np. BRAAS 0,65 1,10  --  0,72 
2.  łaty drewniane 5x5cm co 30cm 

[6,0kN/m3*0,05*0,05m] 
0,05 1,20  --  0,06 

3.  Folia PE 0,01 1,30  --  0,01 
4.  krokwie drewniane - ci ężar przyj ęty w 

programie obliczeniowym   
[0,000kN/m2] 

0,00 1,00  --  0,00 

5.  Wełna mineralna w matach typu BL 
grub. 20 cm  [1,2kN/m3·0,20m] 

0,24 1,30  --  0,31 

6.  Folia PE 0,01 1,30  --  0,01 
7.  płyta GKx2 na ruszcie stalowym 0,35 1,30  --  0,45 

 Σ:  1,31  1,20 -- 1,57  

 
 
 
Tablica B1.3. Budynek nr 1. Śnieg stromy 1  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie śniegiem połaci bardziej 
obci ążonej dachu dwuspadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 - > Qk = 
0,9 kN/m2, nachylenie połaci 45,0 st. 
-> C2=0,600)  [0,540kN/m2] 

0,54 1,50 0,00 0,81 

 Σ:  0,54  1,50 -- 0,81  
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Tablica B1.4. Budynek nr 1. Śnieg stromy 2  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie śniegiem mniej obci ążonej 
połaci dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 
kN/m2, nachylenie połaci 45,0 st. -> 
C1=0,400)  [0,360kN/m2] 

0,36 1,50 0,00 0,54 

 Σ:  0,36  1,50 -- 0,54  

 
 
Tablica B1.5. Budynek nr 1. Wiatr poła ć nawietrzna  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie wiatrem połaci nawietrznej 
dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 
(strefa III, H=450 m n.p.m. -> qk = 
0,34kN/m2, teren A, z=H=18,0 m, -> 
Ce=1,16, budowla zamkni ęta, wymiary 
budynku H=18,0 m, B=13,0 m, L=17,5 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 
45,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,475, 
beta=1,80)  [0,338kN/m2] 

0,34 1,50 0,00 0,51 

 Σ:  0,34  1,50 -- 0,51  

 
 
Tablica B1.6. Budynek nr 1. Wiatr poła ć zawietrzna  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie wiatrem połaci zawietrznej 
dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 
(strefa III, H=450 m n.p.m. -> qk = 
0,34kN/m2, teren A, z=H=18,0 m, -> 
Ce=1,16, budowla zamkni ęta, wymiary 
budynku H=18,0 m, B=13,0 m, L=17,5 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 
45,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,4, 
beta=1,80)  [-0,285kN/m2] 

-0,28 1,50 0,00 -0,42 

 Σ:  -0,28   -- -0,42  

 
 
Tablica B2.1. Budynek nr 2. Strop mi ędzypietrowy projektowany Teriva II; III  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Lastriko bezspoinowe o grubo ści 20 mm  
[0,440kN/m2] 

0,44 1,30  --  0,57 

2.  Jastrych cementowy grub. 7 cm  
[21,0kN/m3·0,07m] 

1,47 1,30  --  1,91 

3.  Styropian grub. 6 cm  
[0,45kN/m3·0,06m] 

0,03 1,30  --  0,04 

4.  Strop Teriva 4,00 1,10  --  4,40 
5.  Warstwa cementowo- wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m] 
0,38 1,30  --  0,49 

 Σ:  6,32  1,17 -- 7,42  
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Tablica B2.2. Budynek nr 2. Strop mi ędzypietrowy projektowany Teriva I  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Lastriko bezspoinowe o grubo ści 20 mm  
[0,440kN/m2] 

0,44 1,30  --  0,57 

2.  Jastrych cementowy grub. 7 cm  
[21,0kN/m3·0,07m] 

1,47 1,30  --  1,91 

3.  Styropian grub. 6 cm  
[0,45kN/m3·0,06m] 

0,03 1,10  --  0,03 

4.  Strop Teriva I 2,68 1,10  --  2,95 
5.  Warstwa cementowo- wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m] 
0,38 1,30  --  0,49 

 Σ:  5,00  1,19 -- 5,96  

 
Tablica B2.3. Budynek nr 2. Punktowe na słup piwnic y.  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN 

γf  kd Obc. 
obl.  

kN 
1.  Tablica 3. Budynek nr 2. Strop 

międzypietrowy projektowany  szer.300 
cm i dług.300 cm  
[6,320kN/m2·3,00m·3,00m] x5 
kondygnacji 

284,40 1,30  --  369,72 

2.  Cie żar słupa żelbetowego  wy ższych 
kondygnacji [25,0x0,35x0,35x5] 

15,32 1,10  --  16,85 

3.  Obci ążenie u żytkowe wy ższych 
kondygnacji [1,5*3*3*5] 

67,50 1,40  --  94,50 

 Σ:  367,22  1,31 -- 481,07  

 
Tablica B2.4. ]Budynek nr 2. Punktowe na słup parte ru  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN 

γf  kd Obc. 
obl.  

kN 
1.  Tablica 3. Budynek nr 2. Strop 

międzypietrowy projektowany  szer.300 
cm i dług.300 cm  
[6,320kN/m2·3,00m·3,00m] x4 
kondygnacje 

227,52 1,30  --  295,78 

2.  Cie żar słupa żelbetowego  wy ższych 
kondygnacji [25,0x0,35x0,35x4] 

12,25 1,10  --  13,48 

3.  Obci ążenie u żytkowe wy ższych 
kondygnacji [1,5*3*3*4] 

54,00 1,40  --  75,60 

 Σ:  293,77  1,31 -- 384,85  

 
Tablica B2.5. Budynek nr 2. Ci ężar ściany wewn ętrznej  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Warstwa cementowo- wapienna grub. 1 cm  
[19,0kN/m3·0,01m] 

0,19 1,30  --  0,25 

2.  Cegła budowlana wypalana z gliny, 
porowata grub. 25 cm  
[11,0kN/m3·0,25m] 

2,75 1,30  --  3,58 

3.  Warstwa cementowo- wapienna grub. 1 cm  
[19,0kN/m3·0,01m] 

0,19 1,30  --  0,25 

 Σ:  3,13  1,30 -- 4,07  
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Tablica B2.6. Budynek nr 2. Ci ężar ściany zewn ętrznej  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Warstwa cementowo- wapienna grub. 1 cm  
[19,0kN/m3·0,01m] 

0,19 1,30  --  0,25 

2.  Wełna mineralna grub. 15 cm  
[1,0kN/m3·0,15m] 

0,15 1,30  --  0,19 

3.  Cegła budowlana wypalana z gliny, 
porowata grub. 30 cm  
[11,0kN/m3·0,30m] 

3,30 1,10  --  3,63 

4.  Warstwa cementowo- wapienna grub. 1 cm  
[19,0kN/m3·0,01m] 

0,19 1,30  --  0,25 

 Σ:  3,83  1,13 -- 4,32  

 
 
 
Tablica B2.7. Budynek nr 2. Śnieg stromy 1  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie śniegiem połaci bardziej 
obci ążonej dachu dwuspadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 - > Qk = 
0,9 kN/m2, nachylenie połaci 30,0 st. 
-> C2=1,200)  [1,080kN/m2] 

1,08 1,50 0,00 1,62 

 Σ:  1,08  1,50 -- 1,62  

 
 
 
Tablica B2.8. Budynek nr 2. Śnieg stromy 2  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie śniegiem mniej obci ążonej 
połaci dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 
kN/m2, nachylenie połaci 30,0 st. -> 
C1=0,800)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

 Σ:  0,72  1,50 -- 1,08  

 
 
 
Tablica B2.9. Budynek nr 2. Wiatr poła ć nawietrzna  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie wiatrem połaci nawietrznej 
dachu - wariant II wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa III, 
H=450 m n.p.m. -> qk = 0,34kN/m2, 
teren A, z=H=19,0 m, -> Ce=1,18, 
budowla zamkni ęta, wymiary budynku 
H=19,0 m, B=27,3 m, L=27,8 m, k ąt 
nachylenia połaci dachowej alfa = 
30,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,250, 
beta=1,80)  [0,181kN/m2] 

0,18 1,50 0,00 0,27 

 Σ:  0,18  1,50 -- 0,27  
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Tablica B2.10. Budynek nr 2. Wiatr poła ć zawietrzna  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie wiatrem połaci zawietrznej 
dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 
(strefa III, H=450 m n.p.m. -> qk = 
0,34kN/m2, teren A, z=H=19,0 m, -> 
Ce=1,18, budowla zamkni ęta, wymiary 
budynku H=19,0 m, B=27,3 m, L=27,8 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 
30,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,4, 
beta=1,80)  [-0,289kN/m2] 

-0,29 1,50 0,00 -0,43 

 Σ:  -0,29   -- -0,43  

 
 
 
Tablica U1. Obci ążenia zmienne. Balkony  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie zmienne (balkony, galerie 
i loggie wspornikowe)   [5,0kN/m2] 

5,00 1,30 0,80 6,50 

 Σ:  5,00  1,30 -- 6,50  

 
 
 
Tablica U2. Obci ążenia zmienne. Komunikacja  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie zmienne (domy kultury, 
hale koncertowe, teatry, kina, kluby, 
restauracje, kawiarnie, uczelnie.)   
[4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,80 5,20 

 Σ:  4,00  1,30 -- 5,20  

 
 
 
Tablica U3. Obci ążenia zmienne. U żytkowe mieszkalne  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie zmienne (audytoria, aule, 
sale zebra ń i sale rekreacyjne w 
szkołach, restauracyjne, kawiarniane, 
widownie teatralne, koncertowe, 
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia 
koszar.)   [3,0kN/m2] 

3,00 1,30 0,50 3,90 

 Σ:  3,00  1,30 -- 3,90  
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Tablica U4. Budynek nr 1. Obci ążenie u żytkowe  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie zmienne (pokoje i 
pomieszczenia mieszkalne w domach 
indywidualnych, czynszowych, 
hotelach, schroniskach, szpitalach, 
wi ęzieniach, pomieszczenie sanitarne, 
itp.)   [1,5kN/m2] 

1,50 1,40 0,35 2,10 

 Σ:  1,50  1,40 -- 2,10  

 
 
 
Tablica U5. Budynek nr 1. Obci ążenie restauracji  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie zmienne (budowle o 
obci ążeniu technologicznym 
pomieszcze ń ustalanym indywidualnie)   
[5,0kN/m2] 

5,00 1,30 0,35 6,50 

 Σ:  5,00  1,30 -- 6,50  

 
 
 
Tablica U6. Zast ępcze od ścianek działowych  
 
Lp Opis obci ążenia Obc. 

char.  
kN/m2 

γf  kd Obc. 
obl.  
kN/m2 

1.  Obci ążenie zast ępcze od ścianek 
działowych (o ci ężarze razem z 
wypraw ą od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2) 
wys. 3,00 m   [0,849kN/m2] 

0,85 1,20  --  1,02 

 Σ:  0,85  1,20 -- 1,02  

 
 
 


