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       Niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Opracowanie Oznaczenie Cześć 
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CZĘCZĘCZĘCZĘŚĆ OPISOWAŚĆ OPISOWAŚĆ OPISOWAŚĆ OPISOWA 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

� Decyzja o warunkach zabudowy,  
� uzgodnienia międzybranżowe 
� obowiązujące normy i normatywy 
� uzgodnienia z inwestorem 
� ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz.1126 z późniejszymi zmianami) 
� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 

czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 2 lipca 2013r., poz. 762). 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami) 

�  rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmian.), 

� ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 452), 

�  rozporządzenie M.S.W. i A. z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),  

� rozporządzenie M.S.W. i A. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, 
poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.),  

� PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i budowlane. 

� PN-81/B-03150  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Materiały. 

� PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
� Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz, OBLICZANIE KONSTRUKCJI 

BUDYNKÓW WSNOSZONYCH TRADYCYJNIE Dolnośląskie Wydawnictwo 
Edukacyjne, Wrocław 2007 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt dla budynku gospodarczego wolnostojącego wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce numer 206 znajdującej się  
w miejscowości Smyków, gmina Smyków. Działka przeznaczona pod realizację zadania jest 
własnością inwestora.  

 
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Prosty budynek, zaprojektowany na planie prostokąta. Nakryty dachem dwuspadowym  
o kącie nachylenia 30o. Tradycyjna forma kryje układ funkcjonalny, który spełni wymagania 
użytkowników.  

 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

� Powierzchnia zabudowy –   119,00 m2 
� Powierzchnia pomieszczeń–   106,36 m2 
� Kubatura –           710 m3 
� Wysokość budynku do kalenicy –      7,20 m 
� Wysokość budynku do okapu –      4,34 m 
� wymiary zewnętrzne  

� długość-  8,50 m, szerokość-  14,00 m 
� Kąt nachylenia połaci dachowej –  30o 

Uwaga: Powierzchnie i kubaturę obliczono wg PN-ISO 9836:1997 
 



 

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY. 

W skład projektowanego budynku wchodzą pomieszczenia służące do funkcjonowania 
obiektu jako gospodarczego. Układ pomieszczeń wg rysunków architektonicznych przyziemia. 

 

Nr Charakter pomieszczenie Rodzaj wykończenia Powierzchnia m2 

1.01 Pomieszczenie 1 Posadzka betonowa 82,45 

1.02 Pomieszczenie 2 Posadzka betonowa 23,91 

 SUMA 106,36 

 
POM. 1.01 i 1.02 to pomieszczenia przeznaczone do przechowywania sprzętu ogrodniczego 
związanego z obsługą rekreacyjną zieleni działki, tj. kosiarki, beczki na wodę, narzędzia 
ogrodnicze oraz tymczasowo materiałów budowlanych.  
 
6. OGÓLNA KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA 
 
6.1. Schematy konstrukcyjne. 

Budynek o ustroju ścianowym, sztywność przestrzenną zapewnia się poprzez usytuowania  
w kierunku podłużnym i poprzecznym ścian usztywniających. Strop żelbetowy monolityczny stanowi 
tarczę sztywną nad częścią budynku. Wieńce łączą wszystkie ściany konstrukcyjne w poziomie stropu.  
Dach o konstrukcji płatwiowo- kleszczowej.  
 
6.2. Obliczenia statyczne – założenia ogólne. 
 Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

� strefa wiatrowa I 
� strefa śniegowa II 
� strefa przemarzania II (gł. przemarzania 1,0 m) 
� jednostkowy obliczeniowy opór podłoża przyjęto 0,15 MPa 
� stal zbrojeniowa klasy A-II oraz A-0 St3S 
� drewno do wykonania konstrukcji więźby dachowej – sosnowe lub świerkowe klasy C24 

 
Obliczenia więźby dachowej wg PN-B-03150:2000 

1. Dane i założenia projektowe 
Strefa obciążenia śniegiem:  II (wg PN-80/B-02010) 
Strefa obciążenia wiatrem: I (wg PN-77/B-02011) 
Rodzaj pokrycia:  Blacha dachówkowa lub trapezowa 
Kąt nachylenia połaci dachowej:  30 ° 
Rodzaj drewna: sosnowe klasy C24 

2. Zestawienie obciążeń 

2.1 Obciążenia stałe (ciężar porycia dachowego) 

Rodzaj obciążenia Charakter. kN/m2 γ Obliczeniowe kN/m2 

Blacha dachówkowa 0,350 1,1 0,385 

Łaty [m] 0,06 x 0,04 0,044 1,3 0,057 

Kontrłaty [m] 0,025 x 0,05 0,008 1,2 0,010 

Wiatroizolacja 0,022 1,2 0,026 

Krokwie [m] 0,07 x 0,16 0,068 1,1 0,075 

Suma 0,492   0,553 



 

         
2.2 Obciążenie śniegiem dla II strefy 
Obciążenie charakterystyczne: Obciążenie obliczeniowe: 

Sk=Qk·C= 1,080 kN/m2 Sd=Sk·γF= 1,512 kN/m2 

2.3 Obciążenie wiatrem dla I strefy 
Obciążenie charakterystyczne: Obciążenie obliczeniowe: 

Wk=qk·Ce·C·β= 0,090 kN/m2 Wd=Wk·γF= 0,117 kN/m2 

3. Wymiarowanie krokwi 

3.1. Dane geometryczne 
α= 30 ° 

Rozstaw krokwi (maxymalny): a= 0,90 m 
Podział krokwi: ld= 3,09 m 

lg= 1,85 m 
Szerokość przekroju: b= 0,07 m 
Wysokość przekroju: h= 0,16 m 

3.2 Podstawowe kombinacje obciążeń 

Obciążenia obliczeniowe (na 1mb krokwi): 

Prostopadle do połaci dachu:  qy=(Wd+go·cosα+Sd·cos2α)·a= 1,557 kN/m 
Równoległe do połaci dachu: qx=(go·sinα+Sd·sinα·cosα)·a= 0,838 kN/m 

Obciążenia charakterystyczne (na 1mb krokwi): 

Prostopadle do połaci dachu:  qyk=(Wk+gk·cosα+Sk·cos2α)·a= 1,193 kN/m 
Równoległe do połaci dachu: qxk=(gk·sinα+Sk·sinα·cosα)·a= 0,642 kN/m 

3.3 Sprawdzenie stanu granicznego nośności 
    

Siły przekrojowe:     
Moment maksymalny:     

Mmax= 1,63 kNm          
Siła normalna:     

N =  3,00 kN     

 



 

 
 

 
Naprężenia w krokwi przy uwzględnieniu tylko zginania: 

σm.x.d=Mmax/Wx= 0,543 kN/cm2= 5,43 MPa 

σm.x.d  ≤  fm.d 

 

 

σm.x.d= 5,43 MPa < fm.d= 16,615 MPa 
Warunek spełniony 

Sprawdzenie nośności krokwi z uwzględnieniem złożonego stanu naprężeń: 

Współczynnik długości wyboczeiowej: µ= 1,0 
Długość wyboczeniowa krokwi: lc= 3,09 m 
Współczynnik smukłości krokwi: λx= lc/ix      = 71,86 

Naprężenia krytyczne przy ściskaniu: σc,crit= π2·E0.05/λ2= 14,144 MPa 
Smukłość sprowadzona przy ściskaniu: 

λrel= 

 

 

= 1,218 

Współczynnik dotyczący prostoliniowości elmentów: 
βc= 0,2 

k=0,5·[1+βc·(λrel-0,5)+(λrel)2]= 1,314 
Współczynnik wyboczeniowy: 

kc= 
1 

= 0,553 
 

 

 
Naprężenia ściskające: σc.0.d  = N/(kc·Ad)= 0,049 kN/cm2= 0,49 MPa 

Naprężenia zginające: σm.x.d=Mmax/Wx= 0,543 kN/cm2= 5,43 MPa 

Warunek 
nośności: 

 



 

 

 

           = 0,328 < 1,0 

Warunek spełniony. Nośność nie została przekroczona. 

   
3.4 Sprawdzenie stanu granicznego użytkowania 

   
 

Ugięcie 
rzeczywiste: 
 

   
 

= 0,64 cm    
   
   

 

Ugięcie 
dopuszczalne: 
 

   
 

1,55 cm    
   

     
0,64 cm < 1,55 cm 

  
Warunek jest spełniony. Stan graniczny użytkowania nie został przekroczony. 

 
 
Obliczenia płyty żelbetowej 

1. Dane i założenia projektowe 
Grubość płyty:     hp= 0,12 m 

2. Zestawienie obciążeń działających na płytę 

Rodzaj obciążenia Charakter. kN/m2 γ Obliczeniowe kN/m2 

Obciążenia stałe: 

Płyta żelbetowa:                             25·hp= 3,000 1,1 3,300 

Tynk od spodu:                          19·0,015= 0,285 1,3 0,371 

Suma: 3,285 1,12 3,671 

Obciążenia zmienne: 

Obciążenie użytkowe: 1,500 1,4 2,100 

Suma: 1,500 1,4 2,100 

Suma stałe + zmienne: 4,785 5,771 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Wyniki: zbrojenie i ugięcie: 

        
 

      
 

 
 



 

 
 
 
 
7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 
7.1. Roboty ziemne i przygotowawcze. 
Zalegająca na powierzchni terenu warstwa gleby urodzajnej jest nieprzydatna do celów 
bezpośredniego fundamentowania, więc należy ją usunąć na całej powierzchni terenu 
przeznaczonej pod projektowany obiekt. W trakcie wykonywania robót ziemnych i 
fundamentowania nie dopuszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi, w 
razie potrzeby zapewnić należy mechaniczne odwadnianie wykopu. W trakcie zagęszczania 
mieszanki betonowej należy zachować szczególną ostrożność na drgania przenoszące na spoiste 
podłoże gruntu, które mogą spowodować uplastycznienie,  
a w konsekwencji znaczące obniżenie nośności. 
 
7.2. Fundamenty. 
Poziom posadowienia parteru ± 0,00m., poziom projektowanego terenu założono na -0,15m.  
Fundamenty wylewane z betonu B20 szerokości 40cm. Zbrojenie 4#12mm (A-II). Strzemiona 
ø8mm (A-0), w rozstawie co 25cm. Całość usytuowana na 10 cm warstwie z chudego betonu 
B10. Na ścianach fundamentowych wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej, a następnie całość 
zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwwilgociowo. 
 
7.3. Ściany zewnętrzne. 
 Zaprojektowano jako murowane na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Dopuszcza się 
stosowanie zapraw cienkowarstwowych zgodnie z instrukcjami i atestami uzyskanymi od 
producenta. Ściana konstrukcyjna z betonu komórkowego grubości 24cm, wyprawa elewacyjna 
z tynku cementowo-wapiennego gr.1,5cm. 
 
7.4. Ściany wewnętrzne. 
Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Dopuszcza się stosowanie zapraw 
cienkowarstwowych zgodnie z instrukcjami i atestami uzyskanymi od producenta. Ściana  
z betonu komórkowego grubości 24cm. 
 
7.5. Strop. 
Strop nad częścią budynku monolityczny żelbetowy, o grubości 12cm beton B20, zbrojony 
prętami ze stali A-II. Szczegółowe rysunki wykonawcze poszczególnych elementów stropu 
zamieszczono w dokumentacji wykonawczej konstrukcji. W przypadku prowadzenia robót  
w warunkach obniżonych temperatur stosować należy odpowiednie dodatki do betonu 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające atesty. Należy pamiętać także  
o odpowiedniej pielęgnacji świeżego betonu, rozszalowanie elementów żelbetowych i usunięcie 
podpór montażowych można dokonać dopiero po uzyskaniu przez beton min.75% projektowanej 
wytrzymałości. 
 
7.6. Elementy żelbetowe, wieńce, nadproża. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne i materiałowe podaje się na rysunkach konstrukcyjnych 
projektu konstrukcji. Elementy żelbetowe wykonać w typowych deskowaniach 
drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne 
zagęszczenie mieszanki betonowej.  
Wieńce ścian zewnętrznych i wewnętrznych zbrojone 4#12mm (A-II), ze strzemionami ø8mm 
(A-0) co 25cm. Nadproża przewidziano prefabrykowane typu L-19 oraz wylewane zbrojone 
według schematu na rysunku konstrukcji.  
 
 
 



 

7.7. Przewody kominowe. 
Przewody murowane z cegły pełnej. Nakrycie komina czapką betonową grubości 5cm. Kominy 
poniżej poziomu dachu należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III.  
 
7.8. Tynki i okładziny. 
Wewnętrzne:  Ściany i sufity pomieszczeń 

tynk cementowo- wapienny kategorii III 
Zewnętrzne:  Cokół ściany zewnętrznej 

płytki klinkierowe klejone na wyprawę zbrojoną siatką 
ściana zewnętrzna tynk cementowo-wapienny kategorii III 
 

7.9. Dach. 
Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 30o, kryty blachą trapezową lub dachówkową. Więźba 
dachowa drewniana z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C24. Odprowadzenie wody 
zewnętrzne powierzchniowo na teren posesji. 
 
7.10. Obróbki blacharskie. 

 Obróbki kominów, okapów i koszy wykonać z blachy powlekanej grubości 0,5mm. 
 

7.11. Rynny i rury spustowe. 
 Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brązowym lub szarym. Rynny ø120, rury spustowe  

ø100.  
 

 7.12. Izolacje. 
 Izolacja przeciwwilgociowa: 

� Ścian fundamentowych: 
pozioma – 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym lub 1xfolia PCV 
hydroizolacyjna np. „Plastpapa” gr. 1mm. 
pionowa – smarowanie dysperbitem x 2 lub abizolem R i G 

� Ścian fundamentowych: 
pionowa – smarowanie dysperbitem x 2 lub abizolem R i G 

� Podłogi parteru: 
pozioma – 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym lub 1x folia PCV 
hydroizolacyjna np. „Plastpapa” gr. 1mm 

� Stropodachu poddasza/dachu: 
wiatroizolacyjna Rockwool (membrana dachowa) WDD 600g/m2/24h 

 Izolacje cieplne i akustyczne: 
� Podłogi parteru: 

pozioma – warstwa styropianu FS 20 (w garażu FS 30) grubości 10cm  
 

7.13. Stolarka okienna i drzwiowa. 
Zaprojektowana została jako typowa. Można zastosować stolarkę drewnianą lub PCV.  
Drzwi wejściowe, dowolne, typowe wg podanych wymiarów lub wykonane na indywidualne 
zamówienie. Bramy garażowe uchylne wykonane z blachy powlekanej ocieplane. 
Uwaga: wszystkie okna i drzwi należy zamawiać po uprzednim zinwentaryzowaniu otworów na 
budowie. 
 
7.14. Wentylacja. 
Pomieszczenia wentylowane poprzez wentylację grawitacyjną, dodatkowo w pomieszczeniu 
1.01 należy wykonać nawiew 14x14cm, 30cm nad posadzką.  
 
7.15. Powłoki zabezpieczające. 
Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i uodpornić na 
działanie ognia (np. Fobos – M2F). 



 

Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż konstrukcji żelbetowych uzyskano poprzez stosowanie 
odpowiednich grubości otulenia prętów zbrojenia oraz w przypadku elementów stykających się  
z gruntem lub narażonych na intensywne działanie czynników korozyjnych jednoczesne 
stosowanie powłok izolacyjnych i malarskich. 
 
7.16. Podjazdy i wejścia do budynku. 
Warstwy płyty wejściowej: żwir 15cm., piasek ubity 10cm., płyty betonowe lub płyta wylewna 
na budowie zbrojona krzyżowo prętami ø6 w rozstawie co 15cm o grubości min. 8cm. Ściany 
zewnętrzne betonowe- wylewane na mokro, grubości 0,20m lub murowane z bloczków 
betonowych grubości 0,25m.  

 Płytę podjazdu należy oddylatować od ścian zewnętrznych budynku dylatacją grubości 2cm ze 
styropianem.  

 
7.17. Instalacje. 
W budynku projektuje się następujące instalacje: 
  - wentylacji grawitacyjnej, 
  - wodną, 
  - kanalizacyjną, 
  - elektryczną. 
   
8. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 
Projektowany obiekt zaliczamy do budynków niskich (N), kategoria zagrożenia ludzi (ZLIV),  
a więc nie wymaga doprowadzenia dróg pożarowych jak i w budynku nie występują 
pomieszczenia bądź strefy zagrożone wybuchem. 
  
9. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników  
i otoczenia, a więc nie powoduje zagrożenia zanieczyszczenia wód gruntowych, emisji 
zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych, wytwarzania odpadów 
stałych, emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
zakłóceń elektromagnetycznych i innych. W obiekcie nie instaluje się urządzeń, które mogą 
stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych, pyłowych. W obiekcie nie przewiduje się 
powstawania znaczących ilości odpadów bytowych. Odpady bytowe będą gromadzone  
w pojemnikach na nieczystości stałe i wywożone na wysypisko odpadów komunalnych  
w systemie zorganizowanym przez odpowiednie służby komunalne. W obiekcie nie występują 
źródła emisji pola elektromagnetycznego, wibracji. Nie przewidziano wpływu obiektu na 
istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe  
i podziemne. Wody opadowe z połaci dachowej będą odprowadzane powierzchniowo na działkę 
należącą do inwestora. Obiekt nie będzie wpływał w istotny sposób w istniejący drzewostan. 
 
UWAGA!!! 
Roboty budowlane powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod 
nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. 
Stosowane materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe 
należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.  
Podstawą do realizacji obiektu jest pełna dokumentacja wykonawcza obiektu.  


