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OPIS TECHNICZNY CZ ĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ  
RZĘDZIWOJOWICE; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 96 

 
 
 

1. Lokalizacja obiektu: 
 
Przyjęto lokalizację obiektu w: 
- I strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Q=0,70 kPa),  
- I strefie wiatrowej (charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q=0,30 kPa), 
- granica przemarzania Hz: 1,0m. 
 
 

2. Roboty ziemne: 
 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać ręcznie. Pogłębienie wykopu pod fundamenty 
należy wykonać ręcznie z odrzuceniem urobku na odkład. Zasypkę wykopu pod ściany 
fundamentowe także wykonać ręcznie. 
 
 

3. Fundamenty: 
 
Przyjęto maksymalne obciążenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia jako 
równomierne i nie przekraczające wartości 150 kPa. Przyjęto również, że poziom wód 
gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia budynku. Fundamenty należy 
posadowić na głębokości według rysunku rzutu fundamentów. Fundamenty należy wykonać  
 betonu B20 o grubości 35cm, 40cm i szerokości według rysunku rzutu fundamentów na 
warstwie podkładowej o grubości 10 cm z betonu klasy B7,5. Zaleca się, aby warstwę 
podkładową układać na poduszce żwirowo-piaskowej o grubości min. 30cm i stopniu 
zagęszczenia ID=0,60. Poduszkę żwirowo-piaskową należy wykonać po zdjęciu humusu i 
wykonaniu wykopu na gruncie rodzimym. 
Otulina fundamentu: 5cm. 
 
Ławy fundamentowe ŁF1, należy wykonać o grubości 35cm i szerokości 70cm. Ławę zbroić 
podłużnie w świetle ścian fundamentowych 4 prętami #12 ze stali klasy A-III(34GS)  
i poprzecznie strzemionami Ø6 co 25cm ze stali klasy A-I (St3SX).  
Ławy fundamentowe ŁF2, należy wykonać o grubości 35cm i szerokości 50cm. Ławę zbroić 
podłużnie w świetle ścian fundamentowych 4 prętami #12 ze stali klasy A-III(34GS)  
i poprzecznie strzemionami Ø6 co 25cm ze stali klasy A-I (St3SX). Należy bezwzględnie 
zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego ław, szczególnie w narożach.  
 
Stopy fundamentowe SF1, 100x100x40cm, pod słupy Sst1według rys. konstrukcyjnego 1K.  
Zbrojenie prętami #12 co 15cm w obu kierunkach. W stopie osadzić śruby do mocowania 
słupa Sst1. 
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4. Ściany fundamentowe:   
 
Ściany fundamentowe o grubości 25cm należy wykonać z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy ułożyć 
poziomą izolację przeciwwilgociową (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Pionowa 
izolacja przeciwwilgociowa - np. Abizol lub Dysperbit. W przypadku wysokiego poziomu 
wody gruntowej należy ułożyć pionową izolację wodochronną na ścianach fundamentowych  
i poziomą na płycie betonowej podłogi na gruncie. 
 
 

5. Ściany nośne: 
 
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne 25cm, należy wykonać z pustaków Porotherm 25 
P+W. Ściany konstrukcyjne i działowe należy łączyć ze sobą na strzępia zazębiające się co 
warunkuje jednoczesne ich murowanie. Warstwy zewnętrzne i wewnętrzne ściany powinny 
być połączone ze sobą za pomocą kotew stalowych Ø6 zabezpieczonych przed korozją. 
Maksymalny rozstaw kotew nie powinien przekraczać 40 cm w pionie oraz 60 cm  
w poziomie. W narożach i przy otworach kotwy należy zagęścić. 
Ściany działowe gr. 8 cm z płyt g-k na stelażu. 
 
 

6. Nadproża: 
 
Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach nowoprojektowanych, 
zaprojektowano z belek żelbetowych monolitycznych zbrojone podłużnie prętami Ø12  ze 
stali klasy A-III (34GS) i poprzecznie strzemionami Ø6 ze stali A-I (St3SX) w rozstawie jak 
na rysunkach  konstrukcyjnych. W niektórych elementach alternatywnie można zastosować 
nadproża prefabrykowane z belek L19. 
W projektowanych nadprożach w istniejących ścianach zastosowano nadproża stalowe 
wykonane z  belek stalowych o profilu I120-I140 połączonych ze sobą przewiązkami 
stalowymi. Przewiązki skrajne o szerokości 1.5b (szerokości podstawowej). Ilość przewiązek 
powinna dzielić element na nieparzystą liczbę przedziałów (parzysta liczba przewiązek). 
 
 

7. Podciągi, belki: 
 
Projektowane podciągi pod istniejącymi ścianami oraz podpierające belki stropowe wykonać 
z  belek stalowych o profilu 2C220, 2I200, 2I140 połączonych ze sobą przewiązkami 
stalowymi. Przewiązki skrajne o szerokości 1.5b (szerokości podstawowej). Ilość przewiązek 
powinna dzielić element na nieparzystą liczbę przedziałów (parzysta liczba przewiązek). 
Belki B1 i B2 obliczobe jako element dwuprzęsłowy. Belki należy połączyć ze sobą na 
sztywno. 
 
 

8. Schody: 
 
Zaprojektowano schody wewnętrzne SCHż1, SCHż2 o konstrukcji żelbetowej, grubość płyty 
biegowej i spocznikowej - 15 cm, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnego 2K. Płytę biegową  
i spocznikową wykonać razem z belkami żelbetowymi B1.1, B1.2 wg rysunków 
konstrukcyjnych. Płyta spocznikowa – żelbetowa jednokierunkowo zbrojona Płż1 gr.15cm 
oparta na belce Bż1.1 oraz istniejącej ścianie nośnej. Zbrojenie wg rys. konstrukcyjnych. 
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9. Słup: 
 
Zaprojektowano słupy stalowe o profilu 2C180, L=~534cm.  
Przewiązki 0,8x10cm w rozstawie co ~50cm. 
 

10. Stropy: 
 
W stropie nad pomieszczeniami 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 zaprojektowano belki B2, B3 14x18cm  
w rozstawie 88-97cm w miejscach likwidowanych schodów oraz w miejscach gdzie strop jest 
uszkodzony. Rozstaw belek wg rys. konstrukcyjnego 3K. 
W stropie nad pomieszczeniem 1/6 zaprojektowano podparcie belek stropowych belkami  
Bs1 i Bs2. 
W części klatki schodowej zaprojektowano płytę żelbetową Płż2 o gr.15cm, opartą  
na nowoprojektowanej ścianie wewnętrznej oraz na istniejącej ścianie zewnętrznej.  
Płyta zbrojona jednokierunkowo, dołem i górą prętami #12 co 15cm, zbrojenie rozdzielcze  
Ø 6 co 20cm wg rys. 3K. 
Beton we wszystkich elementach żelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, 
należy zawibrować. 
 

11. Dach 
 

Wymiana pokrycia dachowego (istniejące: dachówka ceram.; projektowane: dachówka 
ceram.) oraz łat/kontrłat. 
Główne elementy konstrukcyjne bez zmian. 
Krokwie 10x16cm oraz 13x15cm w rozstawie co 87-100cm, oparte na murłatach i płatwiach. 
Układ płatwi, słupów, zastrzałów i belki podwalinowej tworzy ramę. 
Do belki podwalinowej 21x21cm mocowane są belki stropowe. 
Słupy środkowe 21x21cm oraz skrajne 14x18cm , płatwie 20x20cm oraz 20x14cm,  
zastrzały 21x20cm. 
Część elementów drewnianych wymaga wymiany - elementy uszkodzone wymienić na nowe  
o przekrojach co najmniej identycznych co istniejące oraz wykonane z drewna klasy C24.  
Przesunięto słupy skrajne S1 do ściany oraz zastrzał Z1 w części klatki schodowej. 
Odległość kanałów dymowych od nieosłoniętych elementów drewnianych minimum 25 cm. 
Wszystkie połączenie wykonać za pomocą złączy kątowych blaszanych. 
Przed pracami montażowymi więźby dachowej drewno należy zaimpregnować środkiem 
przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym. Wszystkie elementy drewniane więźby 
dachowej, stykające się z murem lub żelbetem, należy zabezpieczyć 2 warstwami papy 
asfaltowej. 
 

12. Uwagi końcowe; 
 

Roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną. Wszystkie odstępstwa o projektu należy 
konsultować z projektantem. 
Opracowanie jest projektem budowlanym, przed przystąpieniem do prac należy 
wykonać projekt wykonawczy. 
 

Opracował: 
 
 
 
 

……………………………………. 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 

RZĘDZIWOJOWICE, ŚWIETLICA  WIEJSKA; DZ. NR 96 
 

 
 
1. Obiekt: 
A). Budynek świetlicy wiejskiej z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, 
Bryła budynku prostopadłościan. Dach wielospadowy o kątach nachylenia 43˚, 36˚, 24˚. 
 
 
2. Wiek budynku: 
Ok. 70-80 lat 
 
3. Główne elementy konstrukcyjne: 
 
3.1. Fundamenty - ławy ceglane / kamienne. 
 
3.2. Ściany fundamentowe - ceglane. 
 
3.3. Ściany zewnętrzne - z cegły pełnej gr.25-50cm na zaprawie cementowo wapiennej. 
 
3.4. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - z cegły pełnej gr.42cm na zaprawie cementowo 
wapiennej. 
 
3.5. Ściany działowe  
parteru – stelaż drewniany, obicie płytami, gr. 6cm – przeznaczone do rozbiórki, 
poddasza – z cegły pełnej 12cm – przeznaczone do rozbiórki,  
 
3.6. Stropy - drewniane – belki 16x21cm w rozstawie co 97-111cm mocowane na śruby do belek 
podwalinowych 21x21cm. Strop nad pomieszczeniami 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 – belki 16x21cm  
w rozstawie co 100-110cm oparte na ścianach nośnych. 
Elementy uszkodzone wymienić na nowe o jednakowych przekrojach. 
Drewno klasy C24 
 
3.7. Schody  
Wewnętrzne – drewniane – przeznaczone do rozbiórki. 
Zewnętrzne – murowane – przeznaczone do rozbiórki. 
        
3.8. Nadproża i belki – stalowe / łuki ceglane. 
 
3.9. Konstrukcja więźby - drewniana,  
krokwie 10x16cm oraz 13x15cm w rozstawie co 87-100cm, oparte na murłatach i płatwiach. 
Układ płatwi, słupów, zastrzałów i belki podwalinowej tworzy ramę. 
Do belki podwalinowej 21x21cm mocowane są belki stropowe. 
Słupy środkowe 21x21cm oraz skrajne 14x18cm , płatwie 20x20cm oraz 20x14cm,  
zastrzały 21x20cm. 
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- część elementów drewnianych wymaga wymiany - elementy uszkodzone wymienić na nowe  
  o przekrojach co najmniej identycznych co istniejące oraz wykonane z drewna klasy C24.  
 
 
4. Obciążenia użytkowe  
4.1. Parteru – bez zmian – świetlica wiejska, wg PN-82/B-02003 tab.1, pkt 4. 
4.2. Poddasza – świetlica wiejska, wg PN-82/B-02003 tab.1, pkt 4. 
 
 
5. Wnioski : 
 
- więźba dachowa - w zadowalającym stanie technicznym i bezpiecznie przenosi obciążenia, 
po wymianie uszkodzonych elementów, 
- stropy drewniane – w części przeznaczone do remontu 
- część budynku przewidziana do remontu nadaje się do bezpiecznego użytkowania, 
- główne elementy konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym i bezpiecznie przeniosą 
obciążenia nowoprojektowane,  
 
 6. Uwagi : 

 
- wszelkie prace wyburzeniowe wykonać w sposób nieuciążliwy dla konstrukcji budynku  
z zastosowaniem pił do cięcia murów / z wykluczeniem elektronarzędzi o działaniu 
dynamicznym, 
 
- wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP i sztuką budowlaną, 
 
 

 
                               Opracował: 
 
 

 
 
 
                                                                                       ................................................................. 














