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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego konstrukcyjno-budowlanego  

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HALI NA POTRZEBY MAGAZYNU PUBLICZNEJ  
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  

projekt zamienny do projektu: 
Adaptacji pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)  

w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP)  
oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego 
wraz z rozbiórką istniejącej hali 

W ramach projektu projektuje się węzeł cieplny w nowej lokalizacji. 
 
 

I. DANE OGÓLNE: 

 

1.1 Obiekt: 
 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ HALI NA POTRZEBY MAGAZYNU PUBLICZNEJ 

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ  
projekt zamienny do projektu: 
„ Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych 
 (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 
(PBP)  oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PKP KP 
Publicznej  Biblioteki Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego” 

 wraz z rozbiórką istniejącej hali 
 W ramach projektu projektuje się węzeł cieplny w nowej lokalizacji. 
 

1.2 Inwestor 
 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna 
 im. Alfonsa Parczewskiego 
 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62 
 

1.3 Adres budowy 
 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62 
 dz. nr 17/2, 17/8, 17/10 
 obręb ewidencyjny. 306101_1.0067, 067 CZASZKI  
 jednostka ewidencyjna 306101_1; M. KALISZ 
 

2 Podstawa opracowania 

1. Umowa z Inwestorem – Umowa nr 1/2014, zawarta dnia 1 lipca 2014 r 

2. Uzgodnienia z Inwestorem na podstawie uprzednio wykonanej koncepcji 
3. Mapa geodezyjna służąca do celów projektowych 
4. Wizja lokalna 
5. Inwentaryzacja budynku istniejącego wykonana przez autorów niniejszego 
opracowania 
6. Dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autorów opracowania. 
7. Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną  
i planowaną tzw. „Trasą Bursztynową”. 
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UCHWAŁA Nr XIV/181/2003 RADY MIEJSKIEJ KALISZA  
z dnia 29 grudnia 2003 r. 
8. Warunki gestorów sieci 
9. Ocena stanu technicznego 
10. Techniczne badania podłoża gruntowego opracowane przez Leszka Satanowskiego 
w 2018 roku. 
11. Uzgodnienia projektu pod względem ochrony P.POŻ., sanitarnym i BHP 
12. Obowiązujące przepisy i normy 
 

2.1 Charakterystyczne parametry techniczne 
 

Powierzchnia użytkowa         - 2.306,89m2 

Kubatura          - 10.832m3 

Powierzchnia zabudowy        - 2.000,75 m2 

    w tym 

      projektowana  - 1.232m2 

      istniejąca    -   768m2 

3 Konstrukcja Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

 
3.1 Układ konstrukcyjny 
 

Projektowany obiekt to budynek piętrowy 
Wymiary poziome i pionowe obiektu, jak również układ konstrukcyjny obiektu 
wyszczególnione zostały na rysunkach technicznych. 
 
Konstrukcja istniejącej części budynku: 

Dach o pokryciu z płyty warstwowej opartej na płatwiach z profili stalowych. 
Konstrukcja nadziemia szkieletowa z profili stalowych walcowanych. 
Ściany nadziemia zewnętrzne z płyt warstwowych opartych na ryglach stalowych. 
Ściany wewnętrzne murowane o konstrukcji tradycyjnej. 
Fundamenty w formie stóp fundamentowych i podwalin żelbetowych. 
Płatwie należy wzmocnić lub wymienić aby spełniały warunki wynikające z projektowanych 
obciążeń. (zgodnie z zaleceniami projektu branży konstrukcyjnej) 

 

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 
Podstawowe elementy nośne jak podciągi, nadproża i stropy, obliczone zostały jako belki 
wolnopodparte lub ciągłe. 
Słupy ścian zewnętrznych zaprojektowano jako wsporniki utwierdzone w stopach 
fundamentowych 
Fundament sprawdzano jako stopy i belki na podłożu sprężystym. 
 
 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 
obiektu 
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3.1.1 Fundamenty 

- Istniejące fundamenty przewidziano do rozbiórki.–   

- projektowane fundamenty jako ławy i stopy fundamentowe z betonu C25/30 zbrojone 
stalą kl. A-III 

- ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne – wg projektu konstrukcji 

- podszybie żelbetowe monolityczne – wg proj. konstrukcji  
z betonu C25/30 zbrojone stalą kl. A-III 

 Z uwagi na wielkość obiektu i stopień jego skomplikowanie oraz warunki 
 geotechniczne przyjmuje się proste warunki geotechniczne – I kategorię 
 geotechniczną. Fundamenty zaprojektowano jako ławy i stopy betonowe dla 
 prostych warunków gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i 
 litologicznie, równoległe do powierzchni terenu, przy zwierciadle wód gruntowych 
 poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania 
 niekorzystnych zjawisk geologicznych) – o wartości skorygowanego jednostkowego 
 obliczeniowego oporu granicznego podłoża nie mniejszego niż q = 150 kPa. 
 Przyjęto w projekcie, że w poziomie posadowienia i co najmniej 2,0 m poniżej tego 
 poziomu występują piaski średnio mokre w stanie średnio zagęszczonym o 
 dopuszczalnym naprężeniu na grunt 0,15 MPa. 

Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia ław fundamentowych, 
oraz dopuszczalny spadek terenu do 5%.   
Dla zaprojektowanej konstrukcji budynku wartość obliczeniowego obciążenia 
jednostkowego podłoża pod fundamentem qrs = 150 kPa, określono na podstawie 
technicznych badań podłoża gruntowego.  
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie, co 
najmniej plastycznym (grunty spoiste), względnie zagęszczonym (grunty niespoiste). 
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie 
nasypowym oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muły, itp.) – bez 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Posadowienie w 
terenie szkód górniczych wymaga odrębnego opracowania projektowego. 
Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić, czy rzeczywiste warunki  gruntowe 
są równe lub lepsze od przyjętych w projekcie. W przeciwnym wypadku, 
fundamenty i poziom posadowienia fundamentów, należy przeprojektować 

3.1.2 Podciągi 

– zgodnie z projektem konstrukcji – żelbetowe oraz stalowe z profili walcowanych . 
Stal St3SX. 

3.1.3 Trzpienie 

– zgodnie z projektem konstrukcji – żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą kl. A-III 

3.1.4 Szyb windowy osobowy i towarowy 

 Konstrukcja szybu żelbetowa monolityczna, na podszybiu żelbetowym 
 monolitycznym. 
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3.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 
  
 Podstawowe elementy nośne jak podciągi, nadproża i stropy, obliczone zostały jako 
 belki wolnopodparte lub ciągłe. 
 Słupy ścian zewnętrznych zaprojektowano jako wsporniki utwierdzone w stopach 
 fundamentowych 

Fundament sprawdzano jako stopy i belki na podłożu sprężystym. 
 

3.3 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji (dane dotyczące 
 obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 
 

Podstawowe obciążenia działające na konstrukcję budynku ustalono w oparciu o: 
  
 PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 
 PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem 
 PN-B-02001:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 
 PN-B-02003:1982. Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
 

Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych, 
dokonano wg: 
 PN-B-03150:2000; PN-B-03150:2000/Az1:2001; 
 PN-B-03020:1981. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - 

Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 PN-B-03200:1990 

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie; 
 PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - 
Obliczenia statyczne i projektowanie; 

 Wydawnictwa: Arkady W-wa 1984, J. Kobiak, W. Stachurski:      Konstrukcje 
żelbetowe. 

 
Obciążenie charakterystyczne śniegiem połaci dachowej przyjęto 0,56 kN/m2 
Obciążenie stropów kondygnacji użytkowych przyjęto 5 kN/m2 
 

Podstawowe wyniki obliczeń dostępne są do wglądu u autora projektu, w siedzibie 
biura. 

 

3.4 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych 
elementów konstrukcji obiektu 
 

Fundamenty 

żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. 

Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane oraz z bloczków betonowych. 
Ławy fundamentowe przy styku z istniejącą zabudową posadowić na rzędnej istniejących 
ław. 
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Fundamenty hali w formie stóp fundamentowych istniejące stanowiących oparcie dla 
monolitycznych podwalin. Po wykonaniu wykopu dokonać oceny nośności podłoża 
gruntowego pod całością fundamentów i w razie potrzeby wymienić grunt istniejący nie 
spełniający założonych parametrów na nasyp kontrolowany o Id=0,4 lub podbeton C10/15 
Ławy fundamentowe łącznika oraz części dobudowanej przy styku z istniejącą zabudową 
posadowić na rzędnej istniejących ław. 
 
Ściany 
 
konstrukcyjne wewnętrzne -  murowane z cegły pełnej kl 15 MPa na zaprawie 3MPa. 
konstrukcyjne zewnętrzne -  murowane z pustaka szczelinowego kl 15 MPa na zaprawie 
3MPa. 
konstrukcja hali  słupowo- ryglowa.   
 
Uwaga: 
Do wysokości 50cm nad terenem stosować w ścianach zewnętrznych cegłę pełną, 
powyżej – cegłę szczelinówkę. W ścianach zewnętrznych do wysokości 2 m (ocieplenie 
metodą lekką mokrą)  siatka podwójnie; na krawędziach ścian i okien zastosować 
narożniki aluminiowe, w miejscu dylatacji profil dylatacyjny. 
 
Klasa materiałów ceramicznych 15 MPa na zaprawie 3 MPa  poza wskazanymi filarkami. 
 
W ścianach należy wykonać otwory celem przeprowadzenia wentylacji mechanicznej oraz 
poprowadzenia innych instalacji. Szczegółowo przejścia przez ściany pokazano 
w projektach instalacyjnych. 
Słupy i podciągi monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. 
Nadproża prefabrykowane L19 oraz podciągi monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 
zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. 
 
Słupy 
 
Słupy monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. Łączenie 
prętów podłużnych na zakład. Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewidziane przez 
normy pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. 
 
Nadproża i podciągi. 
 
Nadproża i podciągi prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej nośności oraz 
monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. Łączenie prętów 
podłużnych na zakład. Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewidziane przez normy 
pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. 
 
Stropy 
 
Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych sprężonych z elementami monolitycznymi.  Przy 
transporcie , składowaniu oraz montażu elementów prefabrykowanych należy 
przestrzegać instrukcji producenta w.w. elementów. Detale oraz wzmocnienia połączeń 
zgodne z aktualnymi wytycznymi producenta prefabrykatów. 
 
Elementy komunikacji. 
 
Klatki schodowe monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III. 
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Wieńce. 
 
Wieńce monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą kl. A-0 i A III według 
rysunków konstrukcyjnych oraz wytycznych producenta stropów. 
 
Dachy. 
 
Dach płaski, konstrukcja oparta na ryglach z profili stalowych. Rygiel dachu HEA360. 
płatwie HEA 200, stężenia L50x50x5 
Dach pokryty blachą trapezową stanowiącą podłoże dla warstw izolacyjnych.  
 
 

3.5 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
Z uwagi na wielkość obiektu i stopień jego skomplikowanie oraz warunki geotechniczne 
przyjmuje się proste warunki geotechniczne – I kategorię geotechniczną 

 

3.6 Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed 
wpływem eksploatacji górniczej 
  

 Budynek – posadowiony na ławach i stopach żelbetowych monolitycznych. 

 Szyb windowy posadowiony na podszybiu żelbetowym monolitycznym. 

 Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie znajdującym się  
 pod wpływem eksploatacji górniczej 

Fundamenty zaprojektowano jako ławy i stopy betonowe dla prostych warunków grunto-
wych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, równoległe do powierzchni te-
renu, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia 
oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) – o wartości skorygowa-
nego jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podłoża nie mniejszego niż q = 
150 kPa. Przyjęto w projekcie, że w poziomie posadowienia i co najmniej 2,0 m poniżej te-
go poziomu występują piaski średnio mokre w stanie średnio zagęszczonym o dopuszczal-
nym naprężeniu na grunt 0,15 MPa. 
Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia ław fundamentowych, 
oraz dopuszczalny spadek terenu do 5%. 
Dla zaprojektowanej konstrukcji budynku wartość obliczeniowego obciążenia 
jednostkowego podłoża pod fundamentem qrs = 150 kPa, określono w sposób 
uproszczony, zakładając usztywnienie konstrukcji budynku za pomocą wieńców i 
częściowo stropu. 
Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie, co najmniej 
plastycznym (grunty spoiste), względnie zagęszczonym (grunty niespoiste). 
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym 
oraz na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muły, itp.) – bez ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Posadowienie w terenie szkód 
górniczych wymaga odrębnego opracowania projektowego. 
Po wykonaniu wykopów należy stwierdzić, czy rzeczywiste warunki  gruntowe są równe lub 
lepsze od przyjętych w projekcie. W przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom 
posadowienia fundamentów, należy przeprojektować 

          Opracowanie: 
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III. OŚWIADCZENIA 

 
 
 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

  

  

  

  

Oświadczamy, że projekt niniejszy został wykonany zgodnie 

  

z obowiązującymi przepisami i normami oraz stanem wiedzy technicznej. 

  

  

                                                                                             

  Projektant:   

  

  

  

  

  

                                                                                                     Sprawdzający: 
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IV. SPIS RYSUNKÓW 

 

4 KONSTRUKCJA 

 
K 01 RZUT FUNDAMENTÓW 
K 02 KONSTRUKCJA PARTERU 
K 03 KONSTRUKCJA DACHU 
K 04 DETALE KONSTRUKCJI 1 
K 05 DETALE KONSTRUKCJI 2 
K 06 DETALE KONSTRUKCJI 3 
 


