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I.

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

PRZEBUDOWY PLACU MANEWROWEGO I GARAŻY

OKREŚLENIE RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONYWANIA
PRZEBUDOWY PLACU MANEWROWEGO I GARAŻY
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ
w Warszawie przy ulicy Poznańskiej 22, dz. Nr ew. 149.

1.

Ogólny opis zadania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy placu manewrowego i
garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
SPZOZ w Warszawie przy ulicy Poznańskiej 22, dz. Nr ew. 149. Planowana przebudowa
garaży wymagać będzie rozbiórki istniejących garaży.
Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę placu manewrowego, zmianę
nawierzchni oraz sposobu odwodnienia terenu a także przebudowę garaży polegającą
na zmianie konstrukcji z murowanej na stalową oraz wymianie stropodachu na dach z
bezbarwnego tworzywa sztucznego.

Przebudowa garaży nie spowoduje zmiany sposobu ich użytkowania.
Planowany remont nie zmienia powierzchni zabudowy obiektu tj. długości i szerokości
budynków. Oprócz wymienionych powyżej celów, remont obiektów ma również za
zadanie poprawę funkcjonalności oraz estetyki i ładu architektonicznego na
wewnętrznym dziedzińcu.
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2.

Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem
- Podkład sytuacyjno - wysokościowy wykonany przez uprawnionego geodetę ,
- Inwentaryzacja i pomiary budynku istniejącego
- Archiwalna dokumentacja budowlana obiektu
- Ekspertyza techniczna obiektu istniejącego
- Zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami);
- Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013 , poz. 1409 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462 );
- Polskie normy PN-EN,
PN-EN 1990:2002/A1:2005

Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2002/A1:2005

Oddziaływania na konstrukcje
Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-3

Oddziaływania na konstrukcje
Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie
śniegiem

PN-EN 1991-1-4

Oddziaływania na konstrukcje
Część 1-4: Oddziaływania ogólne – odziaływania
wiatru

PN-EN-1992-1-1: 2008

Projektowanie konstrukcji z betonu.
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN-1993-1-1: 2006

Projektowanie konstrukcji stalowych.
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN-1993-1-8: 2006

Projektowanie konstrukcji stalowych.
Część 1.-8: Projektowanie węzłów
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PN-EN-1996-1-1: 2010

Projektowanie konstrukcji murowych.
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1: 2008

Projektowanie geotechniczne
Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN 1997-2: 2009

Projektowanie geotechniczne
Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża
gruntowego.

3.

Opis istniejącego zagospodarowania terenu

Teren opracowania stanowi działka nr 149 , położona przy ulicy Poznańskiej 22 w
Warszawie. Ponad 60 % działki stanowi istniejąca zabudowa, w tym: budynek Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ oraz budynek
techniczno-gospodarczy położony pomiędzy stacją pogotowia a garażami. W/w budynki są ze
sobą połączone w literę „U” i z trzech stron przylegają do granic działki. Elementy istniejącego
zagospodarowania objęte zakresem opracowania, to przede wszystkim plac manewrowy
usytuowany w centralnej części działki oraz garaże przylegające do wschodniej części działki po
granicy z działką nr 151/1 i 151/10. Teren w całości jest ogrodzony i utwardzony kostką
betonową w postaci trylinki oraz asfaltem.
W najbliższym otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne o prostych
bryłach.
Projektowana przebudowa stanowi architektonicznie i funkcjonalnie integralną całość z
budynkiem istniejącym.

W/w obiekty budowlane nie podlegają ochronie Konserwatora Zabytków.
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3.1

BILANS TERENU STANU ISTNIEJĄCEGO:

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA działka 149

:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
SCHODY ZEWNĘTRZNE
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

3.2

2249,89 m2

100,00 %

1357,59 m2

60,34 %

32,47 m2

1,44 %

859,83 m2

36,30 %

0,00 m2

0,00 %

Zestawienie powierzchni istniejącego budynku:

-garaże

------------------------------------------------------------------------------

0.1

m. na śmietnik

1,77 m2

beton

0.2

m. postojowe

36,58 m2

beton

0.3

m. postojowe

39,44 m2

beton

0.4

m. postojowe

19,28 m2

beton

0.5

m. postojowe

40,29 m2

beton

0.6

m. postojowe

61,82 m2

beton

łącznie:

199,18 m2
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3.3

Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 źródło własne. Widok na istniejące garaże.

Fot.2 źródło własne. Widok na istniejące garaże.
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Fot.3 źródło własne. Widok na stacje ładowania karetek – projektuje się ich przeniesienie

Fot.3 źródło własne. Widok na wnętrze istniejącego garażu. Instalacje wewnętrzne nieczynne wszystkie do demontażu.
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4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany sposobu użytkowania terenu i nie koliduje z
funkcją, stanowi jedynie jego kontynuację i uzupełnienie.

Budynek garażowy ze śmietnikiem usytuowany jest przy wschodniej granicy działki.
Brama wjazdowa istniejąca. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- wymianę nawierzchni placu manewrowego
- wybudowanie nowych sieci odwodnienia terenu w postaci skrzynek rozsączających
- wymianę oświetlenia terenu i stacji ładowania karetek
- przebudowę budynku garaży polegającą na zmianie konstrukcji z murowanej na stalową oraz
wymianie stropodachu na dach z bezbarwnego tworzywa sztucznego, a także przeniesieniem
instalacji elektrycznej ładowania karetek na tylną ścianę garaży.

5.

Obiekty przeznaczone do wyburzenia

Istniejące garaże w stanie obecnym wymagają remontu z powodu stanu
technicznego jak również z powodu utarty funkcjonalności związanej z wysokością
stanowisk postojowych, które są zbyt niskie dla współczesnych karetek pogotowia.
Przebudowa garaży polegająca na całkowitej wymianie konstrukcji
budynku, będzie wymagała rozbiórki istniejącego budynku garażowego.
Rozbiórka prowadzona będzie metodą tradycyjną zgodnie z Rozporządzeniem Min. Bud. i
Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93)
pod nadzorem kierownika budowy po przeszkoleniu pracowników na stanowisku pracy w
zakresie obowiązujących przepisów BHP.

Odwóz gruzu na wysypisko.
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6.

Charakterystyka obiektów przeznaczonych do przebudowy

Budynek garaży podlegające przebudowie dobudowane są do budynku
techniczno- gospodarczego połączonego z głównym budynkiem Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”. Budynek garażowy
jest budynkiem parterowym, przykrytym dachem jednospadowym.
Obecnie garaż podzielony jest na 10 miejsc postojowych i jeden wydzielony
śmietnik. Istniejące miejsca postojowe nie są przystosowane do parkowania karetek
pogotowia, dla których są przeznaczone. Obecnie miejsca postojowe są zbyt niskie i
zbyt wąskie. Każde miejsce postojowe wyposażone jest w stację ładowania karetek,
umiejscowioną na zewnętrznym słupie garażu.

Wymiary zewnętrzne istniejącego budynku garaży :
33,61 m x 7,20 m

W tym trzy garaże o łącznej szerokości 9,35 m mają wysokość 3,20 m,
pozostałe garaże mają wysokość 3,10 m

7.

Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe – stan istniejący

Fundamenty betonowe
Ściany murowane z cegły pełnej gr. 38 cm
Słupy żelbetowe
Konstrukcja dachowa płyty kanałowe
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne ścian wapienne
Pokrycie dachu papa
Instalacje: elektryczna,
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8.

Zakres wykonywania prac budowlanych:
Podczas przebudowy planowana jest:

- rozbiórka istniejącego przekrycia garaży oraz frontowych słupów nośnych, metodą
tradycyjną
- demontaż nieczynnych instalacji
- demontaż istniejącego oświetlenia terenu
- wykonanie fundamentów pod słupy stalowe
- wykonanie utwardzenia terenu :
- betonowa kostka fazowana grafitowa 8 cm
-podsypka cementowo piaskowa 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5
MPa- 20 cm , razem 48 cm
- postawienie nowej lekkiej konstrukcji garaży w miejscu istniejących
- przekrycie garaży dachem z bezbarwnych samonośnych płyt łukowych z poliwęglanu 1 mm.
- przeniesienie instalacji elektrycznych
- wzmocnienie istniejących murów ( wg proj. Konstr.), zabezpieczenie obróbką blacharską,
wykończenie muru tynkiem zewnętrznym cementowym kategorii III.
- wykonanie instalacji ładowania karetek
- montaż oświetlenia terenu

9. Sposób wykonania prac budowlanych
Projektowane miejsca postojowe karetek oraz przegrodę na śmietnik
zaprojektowano jako konstrukcję stalową. Główną konstrukcję nośną tworzyć będą
ramy z profili kwadratowych i prostokątnych zamkniętych. Słupy będą zamocowane
sztywno w projektowanych stopach fundamentowych, zabezpieczone odbojnikami,
główna belka oparta na słupach oraz przymocowana do istniejącej ściany na granicy
działek. Przekrycie będą stanowić panele z samonośnych płyt łukowych z poliwęglanu.
Prostopadle do osi ram zaprojektowano konstrukcję wsporczą podestu roboczego
powyżej linii przekrycia oraz schody stalowe prowadzące z pomostu na dach
istniejącego budynku technicznego. W istniejącej ścianie, na granicy działek projektuje
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się wzmocnienia w postaci pionowych trzpieni żelbetowych, spiętych żelbetowym
wieńcem. Elementy żelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25, elementy stalowe ze
stali S235J2. Schematy konstrukcyjne i przekroje elementów wg załączników
graficznych.

10.

Uwagi dotyczące wykonania prac budowlanych

Prace budowlane wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. Wszystkie
roboty budowlano – montażowe a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z
Normami, przepisami BHP i prawa budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem
osób do tego uprawnionych.
Nie przewiduje się aby projektowana inwestycja spowodowała zagrożenia
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

Autor opracowania:

mgr inż. arch. Andrzej Chwalibóg
upr. bud. Nr 166/76
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