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I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku Gminnego Oᖰrodka Kultury w 
Solcu Nad Wisᐠၐ

KATEGORIA OBIEKTU: IX

ADRES INWESTYCJI: Solec nad Wisᐠၐ, Plac Bolesᐠawa ᖠmiaᐠego 6
jednostka ewidencyjna: Solec
obrᆐb ewidencyjny: Solec
dziaᐠka nr ewid. 2945

INWESTOR: Gmina Solec nad Wisᐠၐ
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisᐠၐ

SPIS ZAWARTOᖠCI:

1. Projekt zagospodarowania terenu - opis, str. 3

2. Projekt zagospodarowania – czᆐᖰၰ rysunkowa skala 1:500, str. 4
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1. Opis
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy budynku GMINNEGO OᖠRODKA KULTURY,
zlokalizowanego na w miejscowoᖰci Solec przy Placu Bolesᐠawa ᖠmiaᐠego 6, na dziaᐠce o
numerze ewid. 2945.

Istniejၐcy stan zagospodarowania dziaᐠki
Teren na którym znajduje siᆐ przebudowywany budynek jest usytuowany w póᐠnocno-wschodnim
naroៀniku Placu Bolesᐠawa ᖠmiaᐠego. Budynek podᐠၐczony jest do sieci wodociၐgowej,
kanalizacyjnej, energetycznej. Dziaᐠka zagospodarowana zieleniၐ, ogrodzona.

Projektowane zagospodarowanie dziaᐠki
Bez zmian.

Ochrona konserwatorska oraz wpᐠyw eksploatacji górniczej
Budynek Gminnego Oᖰrodka Kultury „dom z podcieniami” wpisany jest do rejestru zabytków, nr
rej. 853/A/59 z 29.06.1959, 329/A z 08.05.1972 oraz 156/A z 16.03.1982

Informacja i dane o charakterze i cechach zagroៀeᑀ
Bez zmian.

Zestawienie powierzchni terenu:
Powierzchnia dziaᐠki (w granicach oprac.) 1550,00 m2

Powierzchnia zabudowy budynku:  296,00m2 (bez zmian)

opracowaᐠ:
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III - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku Gminnego Oᖰrodka Kultury w 
Solcu Nad Wisᐠၐ

KATEGORIA OBIEKTU: IX

ADRES INWESTYCJI: Solec nad Wisᐠၐ, Plac Bolesᐠawa ᖠmiaᐠego 6
jednostka ewidencyjna: Solec
obrᆐb ewidencyjny: Solec
dziaᐠka nr ewid. 2945

INWESTOR: Gmina Solec nad Wisᐠၐ
ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisᐠၐ

SPIS ZAWARTOᖠCI:

1. Opis techniczny

2. Informacja dot. BIOZ

3. Opinia geotechniczna

4. Charakterystyka energetyczna budynku, analiza moៀliwoᖰci racjonalnego wykorzystania

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energiᆐ i ciepᐠo oraz obszar

oddziaᐠywania obiektu

5. Ocena techniczna

6. Obliczenia statyczne

7. Rysunki techniczne:

str. 21 Rzut parteru - skala 1:  100

str. 22 Rzut dachu - skala 1:  100

str. 23 Przekrój A-A - skala 1:  100

str. 24,25 Elewacje - kolorystyka - skala 1:  100
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1. Opis techniczny
Przeznaczenie i program uៀytkowy obiektu budowlanego
Gminny Oᖰrodek Kultury w Solcu nad Wisᐠၐ – przeznaczenie i program uៀytkowy bez zmian.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku (wg PN-ISO 9836:1997 oraz
Dz.U.2012.462):

Wysokoᖰၰ budynku w kalenicy: 8,72m
Liczba kondygnacji: 2
Powierzchnia zabudowy: 296,00m2 (bez zmian)
Kubatura: 1489,00m3 (bez zmian)
Powierzchnia uៀytkowa: 240,00m2 (bez zmian)
Dᐠugoᖰၰ budynku: 26,46m (bez zmian)
Szerokoᖰၰ budynku: 10,23m (bez zmian)

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Budynek Gminnego Oᖰrodka Kultury zwany „domem z podcieniam” zostaᐠ wybudowany w 1787r,
drewniany na planie do prostokၐta z murowanymi kolumnami w elewacji zachodniej, tworzၐcymi
podcieᑀ. W latach 70 budynek przeszedᐠ gruntowny remont. W chwili obecnej budynek
uៀytkowany jest jako Gminny Oᖰrodek Kultury.

Dostosowanie do otaczajၐcej zabudowy i krajobrazu
Bez zmian

Zakres prac budowlanych
Zaprojektowano przebudowᆐ dachu budynku (wykonanie pokrycia dachu, wykonanie izolacji z
membrany dachowej, wymiana deskowania szczytu, remont ᖰwietlików dachowych i okien w
szczycie, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wykonanie orynnowania)

Przebudowa dachu

Przewiduje siᆐ usuniᆐcie istniejၐcego pokrycia dachu z gontu drewnianego oraz usuniᆐcie ᐠat.
Nastᆐpnie naleៀy wykonaၰ izolacjᆐ z paroprzepuszczalnej membrany dachowej. 
Pokrycie dachu wykonaၰ z gontu drewnianego ᐠupanego, osikowego, uᐠoៀonego podwójnie, im-
pregnowanego ciᖰnieniowo, uᐠoៀonego na ᐠatach i kontrᐠatach impregnowanych j.w.
Obróbki blacharskie wykonaၰ z blachy powlekanej (gr. stali min. 0.5mm) w kolorze szarym mato-
wym.
Naleៀy wykonaၰ odprowadzenie wody z dachu rynnami Ø150mm i rurami spustowymi  Ø120mm.
Rynny i rury spustowe stalowe, z blachy powlekanej, w kolorze obróbek blacharskich. (szary
mat)
Naleៀy wykonaၰ nowe obicie elewacji szczytu z desek szalunkowych zabezpieczonych prepara-
tami bezbarwnymi przeciwko owadom i korozji biologicznej.
Wszystkie elementy dachu impregnowane ciᖰnieniowo ekologicznymi ᖰrodkami bezbarwnymi

Remont stolarki okiennej
Stolarka okienna drewniana – do remontu – usunၐၰ szyby, wszystkie elementy drewniane naleៀy
oczyᖰciၰ szczotkami drucianymi z brudu i kurzu a nastᆐpnie zaimpregnowaၰ przy uៀyciu
ᖰrodków grzybobójczych i zabezpieczajၐcych przed owadami. Do impregnacji drewna naleៀy
uៀyၰ ᖰrodka solnego.
Szklenie okien wykonaၰ nowၐ szybၐ gr. 4mm. Stolarkᆐ zachowaၰ w naturalnym kolorze (drewno
biaᐠe)
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UWAGA!

Na rysunkach przedstawiono przykᐠadowၐ kolorystykᆐ elewacji. Ostatecznၐ decyzjᆐ co do
odcienia koloru naleៀy podjၐၰ na miejscu budowy, po zaakceptowaniu wykonanych próbek
przez inwestora oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Roboty budowlane winny byၰ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy pod nadzorem osób
uprawnionych, zgodnie ze sztukၐ budowlanၐ, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych”, niniejszၐ dokumentacjၐ oraz przepisami BHP.  
- Stosowane materiaᐠy winny posiadaၰ odpowiednie atesty, aprobaty techniczne oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
- Wszelkie zmiany projektowe i materiaᐠowe winny byၰ uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.
- Wykopy naleៀy wykonywaၰ w porze o najmniejszej iloᖰci opadów atmosferycznych. 
- Wszystkie wymiary naleៀy zweryfikowaၰ na budowie. W przypadku niejasnoᖰci naleៀy kontakto-
waၰ siᆐ z projektantem.

2. Informacja dot. BIOZ
Prace budowlano – montaៀowe naleៀy wykonywaၰ zgodnie z ogólnymi warunkami BHP a 
zwᐠaszcza:
1-przed rozpoczᆐciem prac budowlano-montaៀowych powinny byၰ wykonane wszystkie prace 
przygotowawcze w zakresie zagospodarowania placu budowy zgodnie z nastᆐpujၐcymi 
zaleceniami:

-doprowadzona do placu budowy woda i energia elektryczna
-zainstalowane oᖰwietlenia placu budowy
-wykonane drogi dojazdowe (bez wierzchniej warstwy) oraz przygotowane place skᐠadowe
-wykonane obiekty tymczasowe zaplecza placu budowy
-plac oznaczony tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi
-budowa zaopatrzona w urzၐdzenia pomocnicze niezbᆐdne do podjᆐcia realizacji 
planowanych robót budowlano-montaៀowych obiektu
-zapewniona fachowa siᐠa robocza i dozór techniczny
-zgromadzone i odpowiednio zᐠoៀone materiaᐠy budowlane i prefabrykaty niezbᆐdne do 
zrealizowania planowanych robót budowlano-montaៀowych
-wykonane wstᆐpne roboty ziemne – zdjᆐcie humusu i plantowanie

2-wszystkie czynnoᖰci zwiၐzane z prowadzeniem robót budowlano-montaៀowych powinny byၰ 
wykonywane zgodnie z projektem budowlanym 
3-przestrzegaၰ przepisów zawartych w instrukcjach obsᐠugi sprzᆐtu i urzၐdzeᑀ stosowanych przy 
montaៀu
4-prowadzic roboty budowlano-montaៀowe w warunkach atmosferycznych jak podano poniៀej:
temperatura – roboty budowlano-montaៀowe prowadziၰ przy temperaturze + 5oC
wiatr – roboty budowlano-montaៀowe podczas silnego wiatru naleៀy prowadziၰ z zachowaniem 
szczególnej ostroៀnoᖰci
opady – nie naleៀy prowadziၰ robót budowlano-montaៀowych podczas mgᐠy, goᐠoledzi, przy 
duៀych opadach ᖰniegu i w czasie wyᐠadowaᑀ atmosferycznych
nie naleៀy prowadziၰ robót budowlano-montaៀowych o zmroku lub przy sᐠabej widocznoᖰci. 
Dopuszcza siᆐ prowadzenie robót budowlano-montaៀowych przy sztucznym oᖰwietleniu z 
zachowaniem szczególnej ostroៀnoᖰci
5-rozmieᖰciၰ tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscach pracy, szczególnie tam, gdzie mogၐ
wystၐpiၰ zagroៀenia

Warunki BHP prowadzenia robót budowlano-montaៀowych w zimie:
-zabezpieczenie urzၐdzeᑀ i sprzᆐtu przed mrozem
-ograniczenie sprzᆐtu udarowego do minimum
-zabezpieczenie rusztowaᑀ przed skutkami oblodzeᑀ
-stan zerowy obiektu oraz poszczególne kondygnacje i elementy konstrukcyjne zabezpieczyၰ 
przed przemarzniᆐciem i innymi czynnikami atmosferycznymi
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-regularnie oczyszczaၰ wszystkie przejᖰcia, pomosty rusztowania oraz wszystkie stanowiska pracy
z nadmiaru ᖰniegu i lodu
-elementy do montaៀu starannie oczyᖰciၰ ze ᖰniegu i lodu a w szczególnoᖰci miejsca zakᐠadania 
pᆐt oraz styki montaៀowe
-zwiᆐkszyၰ nadzór nad transportem i robotami budowlano-montaៀowymi, elementy i materiaᐠy 
skᐠadowe powinny byၰ zabezpieczone przed opadami ᖰniegu i deszczu

Uwagi koᑀcowe dotyczၐce BHP na budowie:
Roboty budowlano-montaៀowe naleៀy wykonywaၰ z zachowaniem wszelkich wymogów i norm, a

w szczególnoᖰci zgodnie z Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w

sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401). Na podstawie art. 23715  § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z

1998 r. Nr 21, poz. 94, z póហn. zm.)

3. Opinia geotechniczna
Nie dotyczy

4. Charakterystyka energetyczna budynku
Bez zmian.

Analiza moៀliwoᖰci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatyw -
nych zaopatrzenia w energiᆐ i ciepᐠo:
Bez zmian.

Obszar oddziaᐠywania obiektu:
Budynek usytuowany jest na dziaᐠce nr ewid. 2945 poᐠoៀonej w m. Solec nad Wisᐠၐ.
Biorၐc pod uwagᆐ przepisy zawarte w§12 oraz §271-273 w Rozporzၐdzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki
i ich usytuowanie obszar oddziaᐠywania projektowanego budynku zamyka siᆐ w granicach ww.
dziaᐠki inwestycyjnej nr ewid. 2945.

5. Ocena techniczna
Stan techniczny budynku jest dobry. Wszystkie elementy konstrukcji budynku speᐠniajၐ zaᐠoៀone
zadanie i w sposób bezpieczny pozwalajၐ na uៀytkowanie budynku oraz jego przebudowᆐ.
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6. Obliczenia statyczne
Geometria ustroju:

Szkic ukᐠadu poprzecznego

734,3

1105,0
1030,037,5 37,5
454,0

16 16438,0

23
1,

0

41,0°

Kၐt nachylenia poᐠaci dachowej α = 41,0o

Rozpiᆐtoᖰၰ wiၐzara  l = 11,05 m
Rozstaw podpór w ᖰwietle murᐠat  ls = 10,30 m
Rozstaw osiowy pᐠatwi lgx = 4,54 m
Rozstaw krokwi a = 1,20 m
Usztywnienia boczne krokwi - na caᐠej dᐠugoᖰci elementu
Pᐠatew poᖰrednia o dᐠugoᖰci osiowej miᆐdzy sᐠupami  l = 1,20 m
- lewy koniec pᐠatwi oparty na sᐠupie
- prawy koniec pᐠatwi oparty na sᐠupie

Wysokoᖰၰ caᐠkowita sᐠupów pod pᐠatew poᖰredniၐ  hs = 2,31 m

Dane materiaᐠowe:
- krokiew 12/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- pᐠatew 16/16 cm z drewna C24
- sᐠup 16/16 cm z drewna C24

Obciၐៀenia (wartoᖰci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Gonty (podwójnie)):

gk = 0,400 kN/m2,     go = 0,480 kN/m2

- obciၐៀenie ᖰniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: poᐠaၰ bardziej obciၐៀona, strefa 2, nachylenie poᐠaci 
41,0 st.):

- na poᐠaci lewej  skl = 0,684 kN/m2,     sol = 1,026 kN/m2

- na poᐠaci prawej  skp = 0,456 kN/m2,     sop = 0,684 kN/m2

- obciၐៀenie ᖰniegiem traktuje siᆐ jako obciၐៀenie ᖰredniotrwaᐠe
- obciၐៀenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na poᐠaci nawietrznej  pkl = 0,224 kN/m2,     pol = 0,336 kN/m2

- na stronie zawietrznej  pkp = -0,216 kN/m2,     pop = -0,324 kN/m2

– ocieplenie dolnego odcinka krokwi  gkk = 0,000 kN/m2,     gok = 0,000 kN/m2

Zaᐠoៀenia obliczeniowe:
- klasa uៀytkowania konstrukcji: 2
- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwiᆐkszenie ugiᆐၰ granicznych o 50% )
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzglᆐdniono wpᐠyw podatnoᖰci pᐠatwi
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- wspóᐠczynniki dᐠugoᖰci wyboczeniowej sᐠupa:
w pᐠaszczyហnie ustroju podᐠuៀnego ustalony automatycznie
w pᐠaszczyហnie wiၐzara µy = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentów zginajၐcych w ukᐠadzie poprzecznym:

-0,13

-2,31
-2,31

1,73 1,73

0,74 0,74

Obwiednia momentów w ukᐠadzie podᐠuៀnym - pᐠatwi poᖰredniej:

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymaᐠoᖰci C24
 → fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E90,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3

Krokiew 12/16 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukᐠoᖰၰ
λy = 84,3  <  150
λz = 0,0  <  150
Maksymalne siᐠy i naprᆐៀenia w przᆐᖰle
decyduje kombinacja: K3 staᐠe-max+ᖰnieg+0,90·wiatr
My = 1,73 kNm N = 6,04 kN
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa
σm,y,d = 3,38 MPa σc,0,d = 0,31 MPa
kc,y = 0,422
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,286  <  1
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,161  <  1
Maksymalne siᐠy i naprᆐៀenia na podporze(pᐠatwi)
decyduje kombinacja: K3 staᐠe-max+ᖰnieg+0,90·wiatr
My = -2,31 kNm N = 3,73 kN
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa
σm,y,d = 6,82 MPa σc,0,d = 0,24 MPa
(σc,0,d/fc,0,d)

2 + σm,y,d/fm,y,d = 0,462  <  1
Maksymalne ugiᆐcie krokwi (dla przesᐠa ᖰrodkowego)
decyduje kombinacja: K2 staᐠe-max+ᖰnieg
unet = 4,06 mm  <  unet,fin = 1,5·l / 200 = 1,5·3896/ 200 = 29,22 mm
Maksymalne ugiᆐcie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 staᐠe-max+ᖰnieg
unet = 1,49 mm  <  unet,fin = 1,5·2·l / 200 = 1,5· 2·417/ 200 = 6,26 mm

Pᐠatew 16/16 cm
Smukᐠoᖰၰ
λy = 26,0  <  150
λz = 26,0  <  150
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Obciၐៀenia obliczeniowe
qz,max = 7,13 kN/m  qy,max = 0,76 kN/m
Maksymalne siᐠy i naprᆐៀenia w pᐠatwi
decyduje kombinacja: K3 staᐠe-max+ᖰnieg+0,90·wiatr-parcie
My = 1,28 kNm Mz = 0,12 kNm
fm,y,d = 14,77 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa
σm,y,d = 1,88 MPa σm,z,d = 0,18 MPa
σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,136  <  1
km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,101  <  1
Maksymalne ugiᆐcie
decyduje kombinacja: K2 staᐠe-max+ᖰnieg
unet = 0,31 mm  <  unet,fin = 1,5·l / 200 = 9,00 mm

Sᐠup 16/16 cm
Smukᐠoᖰၰ (sᐠup A)
λy = 50,0  <  150
λz = 50,0  <  150
Maksymalne siᐠy i naprᆐៀenia (sᐠup A)
decyduje kombinacja: K3 staᐠe-max+ᖰnieg+0,90·wiatr-parcie
My = 0,00 kNm N = 8,56 kN
fc,0,d = 12,92 MPa
σm,y,d = 0,00 MPa σc,0,d = 0,33 MPa
kc,y = 0,848,    kc,z = 0,848
σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,030  <  1
σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,030  <  1

Murᐠata
Czᆐᖰၰ murᐠaty leៀၐca na ᖰcianie
Obciၐៀenia obliczeniowe
qz = 3,51 kN/m qy = 1,61 kN/m

OPRACOWAᐐ:
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7. Rysunki techniczne
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