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Opracowanie zawiera : 
 
I. Opis techniczny 
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
2. Materiały wykorzystane do opracowania. 
3. Geotechniczne warunki posadowienia 
4. Opis ogólny budynku 
5. Elementy konstrukcyjne budynku. 
6. Izolacje i ochrona antykorozyjna 
7. Uwagi końcowe. 
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I. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Rozbudowy Sanatorium 
 
 

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowlany Rozbudowy 
sanatorium przy ul. Nitribitta 6 w Krynicy-Zdrój, nr ewid. działki 1405, obręb 0001Krynica-
Zdrój. 
1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych i materiałów wg 
obowiązujących norm, w świetle prawa budowlanego i przepisów, zgodnie ze sztuką 
budowlaną.  
1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku. 
W skład opracowania wchodzą: 
- opis techniczny 
- podstawowe wyniki obliczeń   
- rysunki      
 

2. Materiały wykorzystane  do opracowania. 
2.1. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej. 
2.2. Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura. 
2.3. Dokumentacja geologiczno – inżynierska określająca warunki geologiczno – 
inżynierskie dla potrzeb rozbudowy budynku Lwigród – Zakład Przyrodoleczniczy z 
basenem rehabilitacyjnym na działce Nr 1405 przy ul. Nitribitta w Krynicy Zdroju 
wykonana przez ProGeo Piotr Prokopczuk w lutym 2016r. 
 

3. Geotechniczne warunki posadowienia 
 

Na podstawie wykonanych badań polowych i laboratoryjnych pobranych prób gruntu 
oraz uwzględniając genezę i stratygrafię, zalegające w podłożu grunty zaliczono do 
czterech warstw geotechnicznych. 

 
Do warstwy pierwszej (I) zaliczono antropogeniczne, nasypy budowlane, o barwie 
brązowej. Nasypy zbudowane są z betonu, grysu, żwiru i gliny. Występowanie warstwy I 
stwierdzono we wszystkich otworach badawczych. 
Do warstwy drugiej (II) zaliczono półzwarte zwietrzeliny gliniaste piaskowca i łupka o 
barwie brązowej. Okruchy piaskowca i łupka mają wielkość do 5 - 15 cm i występują w 
ilości do 70 - 80%. Materiał wypełniający stanowi glina pylasta, glina piaszczysta i glina. 
Do warstwy trzeciej (III) zaliczono średniozagęszczone zwietrzeliny piaskowca o 
barwie brązowej. Okruchy piaskowca mają wielkość do 15 cm i występują w ilości do 
99%. 
Do warstwy czwartej (IV) zaliczono bardzo spękane podłoże skalne piaskowcowo - 
łupkowe, o barwie popielatej. 
W trakcie prowadzenia odkrywek wody gruntowej nie stwierdzono. 
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 
4. Opis ogólny budynku 

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, przekryty stropodachem.   
Posadowienie bezpośrednie na stopach i ławach fundamentowych. 
W rzucie budynek o kształcie prostokąta. 

 
5. Opis elementów konstrukcyjnych budynku. 
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5.1. Układ konstrukcyjny obiektu 
Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej, częściowo prefabrykowanej, elementy 
żelbetowe wylewane na budowie, ściany murowane. 
Układ konstrukcyjny mieszany, usztywnienie w kierunku poziomym zapewniają stropy, 
oraz układy ścian wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
5.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 
Główny układ nośny stanowią układy ścian z trzpieniami żelbetowymi. 
Przyjęte posadowienie pracuje jako ruszt oparty na sprężystym podłożu. Układ rusztowy 
składa się z ław fundamentowymi. 

 
5.3. Założenia przyjęte do obliczeń 
Podstawowe założenia materiałowe, obciążeń, zebranie obciążeń zawarto w rozdziale:  
III. Wyniki obliczeń statycznych 

 
5.4. Podstawowe wyniki obliczeń 
Podstawowe wyniki obliczeń łącznie ze schematami statycznymi, przyjętym modelem 
obliczeniowym, obciążeniami zawarto w rozdziale: III. Wyniki obliczeń statycznych 

 
5.5. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

 
5.5.1. Przekrycie 
Płyty stropodachowe prefabrykowane z płyt żelbetowych kanałowych z betonu 
sprężonego HC320 o grubości 320mm. 
Rozstaw płyt, oraz strefy między przebiciami i przebicia uzgodnić z projektantem w 
ramach nadzoru po ustaleniu dostawcy płyt sprężonych. 

 
5.5.2. Stropy 
Częściowo żelbetowe wylewane na budowie z betonu C25/30 grubości 18cm, 
zbrojone stalą B500B, częściowo prefabrykowane z płyt żelbetowych kanałowych z 
batonu sprężonego, HC320, gr. 320mm. 
W stropach żelbetowych wylewanych przebicia do średnicy 200mm wykonać 
wiertnicami. 
Wymiany w stropach prefabrykowanych ustalić z projektantem w ramach nadzoru 
po ustaleniu dostawcy stropów. 
Lokalizację i wielkość przebić przez stropy i ściany żelbetowe sprawdzić w 
opracowaniu architektonicznym i instalacyjnym. 
 
5.5.3. Belki, słupy, wieńce. 
Żelbetowe wylewane na budowie z betonu C25/30, zbrojone stalą B500B, 
betonowane łącznie z płytą stropową.  
 
5.5.4. Nadproża 
Funkcję nadproży pełnią częściowo wieńce. 
W ścianach niekonstrukcyjnych (nie pokazanych na rysunku) zastosować nadproża 
prefabrykowane o długości zapewniającej oparcie minimum 20cm z każdej strony 
otworu. 

 
5.5.5. Ściany 
Ściany parteru i piętra żelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalą B500B,  
Pomiędzy górą ścian działowych, a spodem stropu, belek i wieńców pozostawić 
dylatację szerokości 3cm, którą należy wypełnić materiałem plastycznym, 
odkształcalnym, np. wełna mineralna. 

 
5.5.6. Fundamenty 
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Ławy żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalą 
B500B i St3S. Pod fundamentami wykonać warstwę wyrównawczą z betonu B10 
grubości 10cm.  
W czasie prac ziemnych nie dopuścić do zalania wykopu fundamentowego, gdyby 
to nastąpiło rozmoczoną warstwę gruntu należy usunąć. 
Prace ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa, który powinien 
potwierdzić zgodność stanu istniejącego z wynikami badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia w wykopie gruntów spoistych  (warstwa II wg. Opinii 
Geotechnicznej) należy je usunąć i wymienić na grunty piaszczyste zagęszczone do 
wskaźnika IS=0,97 
Prace ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
 
5.5.7. Niecka basenowa, zbiorniki przelewowe 
Necka basenowa stalowa. Posadowienie zaprojektowano w oparciu o wytyczne 
dostawcy (udostępnione przez Generalnego Projektanta). Przed rozpoczęciem prac 
związanych z posadowieniem ustalić z dostawcą niecki rozwiązania związane z 
posadowieniem niecki i stykiem z elementami przyległymi. 
Zbiorniki przelewowe zaprojektowane zostały jako żelbetowe wylewane z betonu 
C25/30 (B30), wodoszczelnego W8. 
Przerwy technologiczne uszczelniać taśmami elastomerowymi spawalnymi. 

 
5.6. Kategoria geotechniczna obiektu 

Biorąc pod uwagę warunki gruntowe, oraz rodzaj obiektu, budynek zaliczono do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 
5.7. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych 
 

6. Izolacje i ochrona antykorozyjna.  
6.1. Elementy żelbetowe podlegające zasypaniu izolować poprzez malowanie 
6.2. Elementy niecki, zbiorników przelewowych wykonać z betonu wodoszczelnego 

W8, połączenia technologiczne uszczelniać w systemie Technologii Betonu 
Wodoszczelnego, taśmami elastomerowymi łączonymi poprzez spawanie. 

 
7.  Uwagi końcowe. 

7.1. Zmiany  w stosunku do niniejszego Projektu, które Inwestor chce wprowadzić 
podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę Projektanta. 
7.2. Nie jest przedmiotem poniższego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z 
nim związane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem. 
7.3. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie 
robót budowlano-montażowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujętymi w normach 
państwowych (PN, BN) 
7.4. Materiały budowlane zastosowane w realizacji winny posiadać aprobaty techniczne, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań. 
7.5. Poszczególne opracowania branżowe składające się na Projekt należy czytać 
łącznie. 
7.6. Pracami budowlanymi powinny kierować osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

 
Projektant:  mgr inż. Andrzej Pasternak  upr. KL-110/97 
 
Sprawdził: inż. Tadeusz Śmiech upr. KL-96/90 
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II. Rysunki 
 

Nr. Rys. Treść rysunku 

K.01 Rzut fundamentów 

K.02 Rzut parteru 

K.03 Rzut piętra 

K.04 L.1, L.2, L.3, L.3.a, L.4, L.5 – ławy 

K.05 LN.1, LN.2 – ławy fundamentowe niecki basenowej 

K.06 Pf.1 – płyta fundamentowa 

K.07 Pp.1 – płyta podszybia 

K.08 Sb.Sz.1.1, 1.2, 2.1, 2.2 – ściany szybu windy 

K.09 Pn.1 – płyta podszybia. Dozbrojenia otworów szybu 

K.10 Sch.1.1 – schody. Bieg dolny 

K.11 Sch.1.1 – schody. Bieg górny 

K.12 Sch.2.1 – schody. 

K.13 Sch.2.2 – schody. 

K.14 S.0.1, S.1.1, S.1.1.s, S.2.1, S.2.1.a, S.2.1.s – słupy 

K.15 S.0.2, S.1.2, S.1.2.a, S.2.2, S.1.1.c, S.1.1.d – słupy 

K.16 S.1.3, S.2.3, S.2.3.k, S.1.1.k, Sr.1 – słupy 

K.17 S.1.1.b, S.2.1.b, S.2.1.c – słupy 

K.18 Sb.0.1, Sb.0.1.u, Sb.0.1.w, Sb.0.1.k, Sb.0.6, Sb.0.7 – ściany 

K.19 Sb.1.1, Sb.1.1.d, Sb.1.2, Sb.1.2.k – ściany żelbetowe 

K.20 Sb.1.3, Sb.1.4, Sb.1.5 – ściany 

K.21 Sb.1.1.x, Sb.1.1.u, Sb.1.1.k, Sb.1.1.b, Sb.1.1.g - ściany 

K.22 Sb.2.1, Sb.2.2.a, Sb.2.4 – ściany 

K.23 Sb.2.1.h, Sb.2.1.g, Sb.2.2, Sb.2.3 – ściany 

K.24 W.1.1.a (b), W.1.2.a (b), W.1.3 – wieniec 

K.25 W.1.4, W.1.5, W.1.6, Ws.1, Ws.2 – wieniec 

K.26 W.2.1, W.2.2, Wg.1 – wieniec 

K.27 W.2.3, W.2.4, W.2.5, W.2.6 – wieńce. At.1 – attyki świetlików 

K.28 B.1.1, B.2.1 - belki 

K.29 B.1.2, B.2.2.a-b - belki 

K.30 Ppl.2, Ppl.3 – płyty przybasenia i geometria 

K.31 Zbrojenie dolne stropów nad parterem 

K.32 Zbrojenie górne stropów nad parterem 

K.33 Zbrojenie dolne stropów nad I piętrem 

K.34 Zbrojenie górne stropów nad I piętrem 
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K.35 Strop przy schodach Sch.2.1 

K.36 Strop przy schodach Sch.2.1 

K.37 Pn.1 – płyta fundamentowa niecki 

  

Ks.01 Kr.1, Kr.2 – Podest stalowy – schematy montażowe 

Ks.02 Kr.1 – Podest stalowy – W.1, W.2, B.1, B.2, B.4 

Ks.03 Kr.1 – Podest stalowy – B.3, B.5, B.6 

Ks.04 Kr.2 – Podest stalowy – B.1, B.3, B.4 

Ks.05 Kr.2 – Podest stalowy – W.1, W.2, B.2 

  

Kp.01 Pergola – schemat montażowy 

Kp.02 Sd.1.1, Sd.1.2 – słupy 

Kp.03 Bd.1.1, B.s.1.2 - belki 

Kp.04 M.1, M.2 – marki 

Kp.05 M.3, C.1, P1 - łączniki 
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