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 II. Oświadczenie

Na podstawie art.20, punkt 4,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 z 
dnia 2016-03-08 ) – oświadczam, że projekt budowlany   podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do 
budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w Legnicy, przy 
 ul. Fryderyka Skarbka 3, działka nr 622, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant:
mgr inż. arch. Janusz Grochowski …...............…...........................................................................  
uprawnienia budowlane nr 145/85/UW do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Sprawdzający:

architektura: mgr inż. arch. Katarzyna Korczyńska – Hanak.  ........................................................... 
uprawnienia budowlane nr 20/03/DOIA w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

                                                         Wrocław, wrzesień 2017 r.
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III. Opracowanie zawiera:

I. Stronę tytułową – str. 1 

II. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego – str. 2.

III. Spis zawartości opracowania – str. 3.

IV. Część opisowa

IV/PZT – opis do projektu zagospodarowania terenu – str. 4-5.
      IV/A – opis do projektu część architektoniczna – str.6-7.
      IV/K – opis do projektu budowlanego, część konstrukcyjna – str. 8-9

     V. Informacja o planie BiOZ – str.10

    VI. Załaczniki formalno prawne:

     Z1. Decyzja nr 473/ZU/2017z dnia 18-12-2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.
     Z2, Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

VI. Część rysunkowa

rys. nr A1. Projekt Zagospodarowania Terenu – skala 1:500,
rys. nr A2. Rzut , przekrój A-A, widok – skala 1:50,
rys. nr K1. Konstrukcja podjazdu – skala 1:50.
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IV/PZT. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany podjazdu dla osób niepełnosprawnych do 
budynku administracyjnego – siedziby Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Legnicy, przy ul. Skarbka 3 ( działka nr 622).

     2. Opis stanu istniejącego.

2.1. Istniejąca zabudowa.
Budynek Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, narożnikowy, u zbiegu ulic
Skarbka i Bankowej, w zwartej zabudowie śródmiejskiej, na planie litery „L”.
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
Dach stromy, wielospadowy, kryty blachą.

2.2. Układ komunikacyjny.
Obsługę komunikacyjną budynku zapewniają ulice Fryderyka Skarbka i Bankowa.
Wjazd i wejście na podwórze znajduje się od ulicy Bankowej. 

2.3. Istniejące uzbrojenie terenu.
Działka jest uzbrojona w sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
energetyczne, teletechniczne i sieć cieplną.
W obrębie projektowanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przebiega sieć cieplna oraz 
przyłącza: kanalizacji sanitarnej, energetyczne nn, i teletechniczne.

2.4. Istniejąca zieleń.
Na podwórzu, w obrębie projektowanego podjazdu, nie ma zieleni.

3. Opis rozwiązań projektowych.

3.1. Projektowana zabudowa.

Na terenie działki planuje się budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Podjazd zlokalizowano na wewnętrznym podwórzu, wzdłuż północno - wschodniej elewacji 
budynku.
Podjazd odsunięto od elewacji na odległość 1,0m, ze względu na biegnącą przy budynku sieć 
ciepłowniczą. 
Konstrukcja podjazdu stalowa, ocynkowana. Fundamenty żelbetowe, punktowe.

3.2. Projektowany układ komunikacyjny.

Projektowany podjazd nie zmienia w istotny sposób układu komunikacyjnego na obszarze działki.
Zaprojektowano podjazd o dwóch pochylniach o nachyleni 6% i spoczniku o szer. 1,5m.
Trasa podjazdu wzdłuż elewacji północno – wschodniej, podwórzowej, do projektowanego wejścia 
do budynku (bezpośrednio do sali obsługi petentów), na poziomie parteru.

3.3. Projektowane uzbrojenie terenu.

Nie projektuje się nowego uzbrojenia nad i podziemnego.
Ze względu na biegnące w obrębie podjazdu uzbrojenie podziemne, roboty ziemne należy 
prowadzić ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.                                                                     

3.4. Zieleń – nie projektuje się zieleni.
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4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania projektowanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku 
administracyjnego – siedziby Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, przy 
ul. Skarbka 3 ( działka nr 622), mieści się w całości na działce na której znajduje się obiekt i nie 
wpływa na zagospodarowanie działek sąsiednich,  

Opracował: arch. Janusz Grochowski
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 IV/A – opis do projektu budowlanego, część architektoniczna

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany podjazdu dla osób niepełnosprawnych do 
budynku administracyjnego – siedziby Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Legnicy, przy ul. Skarbka 3 ( działka nr 622).

2. Ogólna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy budynek został zbudowany w drugiej połowie XiX  w. 
Funkcja budynku: administracyjna.
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
Dach stromy, wielospadowy, kryty blachą.
Elewacja z cegły klinkierowej.

Budynek znajduje się w spisie zabytków miasta Legnica.

3.Dane liczbowe.
Powierzchnia rzutu podjazdu – 360 m²

4.Opis rozwiązań materiałowych.

4.1. Roboty rozbiórkowe – rozbiórka ścianki podparapetowej w ścianie zewnętrznej, w miejscu 
projektowanego otworu drzwiowego. Cegłę licową i kształtki parapetowe należy demontować 
ostrożnie i zachować do przyszłych napraw i uzupełnień elewacji.

4.2. Roboty ziemne – wykopy pod stopy fundamentowe. Głębokość wykopów 0,9 m. Ze względu 
na biegnące w obrębie podjazdu uzbrojenie podziemne, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, 
zachowując szczególną ostrożność. 

4.3. Fundamenty – stopy fundamentowe, żelbetowe, wylewane na placu budowy. Głębokość 
posadowienia: 0,8 m.

4.4. Konstrukcja podjazdu – stalowa, ocynkowana , projektowana indywidualnie. Szczegóły wg 
części konstrukcyjnej.

4.5. Nawierzchnia podjazdu ( biegi i spoczniki)– kraty stalowe, ocynkowane, antypoślizgowe.

4.6. Balustrada – metalowo – szklana. Słupki, pochwyty ze stali nierdzewnej. Wypełnienie ze szkła 
bezpiecznego.
 
4.7. Roboty murarskie – uzupełnienie obramienia otworu drzwiowego w miejscu po 
zdemontowanym parapecie zewnętrznym. Do uzupełnień zaleca się użyć cegieł odzyskanych 
podczas rozbiórki ściany podparapetowej. Zaprawa cementowo – wapienna. Spoiny w kolorze 
istniejących spoin.

4.6. Drzwi zewnętrzne – drewniane, jednoskrzydłowe z naświetlem. W dolnej części drzwi – 
płycina, powyżej przeszklenie.
Kolor: ciemne drewno, jak istniejące okna. 
Szklenie szybą zespoloną, bezpieczną.
Podział nawiązujący do podziałów występujących w oknach.
Okucia – mosiężne.
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8. Nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego.

Dopuszcza się nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie dotyczą 
one art. 36a ust.5 punkty od 1 do 7 ustawy Prawo budowlane, oraz nie wymaga uzyskania opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczegółowymi.

                                                                                                  Projektant: arch. Janusz Grochowski
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IV/K – opis do projektu budowlanego, część konstrukcyjna

1.   Przedmiot  opracowania 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany część konstrukcyjna podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, przy budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy
przy ul. Skarbka 3 dz. nr 622,  AM-0030,   Obręb: Bartoszów

2.  Podstawy  opracowania 
2.1.  Podstawa  merytoryczna 

3. inwentaryzacja budowlana
4.wizja lokalna
5.podkłady architektoniczno - budowlane w opracowaniu Archwig Sp. z o. o.

2.2.  Dane  geologiczno - inżynierskie 
Nie wykonano badań podłoża gruntowego. Założono, że średni jednostkowy odpór podłoża 
gruntowego pod fundamentami będzie mniejszy od 150 kPa. Zwierciadło wody gruntowej jest 
poniżej poziomu posadowienia fundametów.

2.3.  Zastosowane   normy   i   normatywy   techniczne projektowania .
1. PN-82/B-02000 - Obciążenia  budowli.  Zasady  ustalenia  wartości
2. PN-82/B-02001 - Obciążenia  budowli.  Obciążenia  stałe.
3. PN-82/B-02003 - Obciążenia  budowli.  Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
4. PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

śniegiem.
5. PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenie śniegiem.
6. PN-77/B-02011 - Obciążenia  w obliczeniach  statycznych.  Obciążenie 

wiatrem.
7. PN-77/B-02011/Az1 - Obciążenia  w obliczeniach  statycznych.  Obciążenie 

wiatrem.
8. PN-90/B-03000 - Projekty  budowlane.  Obliczenia  statyczne .
9. PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
10. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne  i  projektowanie. 
11. PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
12. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
13. PN-81/B-3020 - Grunty  budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlano – montażowych  t. I do IV 

3.  Warunki  gruntowo - wodne
3.1  Warunki gruntowe
Nie wykonano badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Poziom posadowienia fundamentów
projektowanych  będzie  się  odbywał  w  nośnych  gruntach  rodzimych.  Założono,  że  średni
jednostkowy odpór podłoża gruntowego będzie mniejszy od 150 kPa.
3.2.  Warunki wodne
Na  podstawie  archiwalnych  prac  ziemnych  przy  obiekcie  istniejącym  stwierdzono,  że  poziom
zwierciadła wód gruntowych będzie poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

4.  Kategoria  geotechniczna .
Ze  względu  na  warunki  hydrogeologiczne  oraz  rodzaj  projektowanej  inwestycji  obiekt  zalicza
się  do  pierwszej  kategorii geotechnicznej zgodnie  z  Rozporządzeniem    Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej  ( Dziennik  Ustaw, poz. 463  z  27.04.2012 r. ).

5.  Założenia do obliczeń konstrukcji
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5.1.  Obciążenia
4. Obciążenia stałe - obciążenia stałe wg normy PN-81/B-02001
5. Obciążenia zmienne technologiczne

a) klatki schodowe, galerie niewspornikowe - 4,00 kN/m2

6. Obciążenie wiatrem
Obciążenie charakterystyczne qk = 0,30 kPa w I strefie obciążenia wiatrem (Legnica). Budowla
niepodatna na obciążenia dynamiczne ( β = 1,80 )

7. Obciążenie śniegiem 
Obciążenie charakterystyczne – Qk = 0,70 kN/m2 w I strefie obciążenia śniegiem (Legnica).

5.2.  Metody obliczeń
Konstrukcje  i  elementy  oblicza  się  z  uwagi  na  możliwość  wystąpienia  dwóch  grup  stanów
granicznych :

a) grupy stanów granicznych nośności
b) grupy stanów granicznych użytkowania

6. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe i elementy
Zaprojektowano podjazd  dla  osób  niepełnosprawnych  w postaci  rampy o  konstrukcji  stalowej.
Główny element nośny stanowią ramy stalowe, złożone z dwuwspornikowego rygla z dwuteownika
IPE 120, opartego na pojedynczym słupie dwugałęziowym, wykonanym z ceowników walcowanych
C80.  Rozstaw  ram  wynosi  1,60  m.  Do  rygla  mocowane  są  belki  policzkowe  z  kątownika
walcowanego  L100x50x8,  wyposażone  w  krawężnik  z  blachy  stalowej.  Płytę  jezdną
zaprojektowana z krat pomostowych, wykonanych z płaskowników 30x3, w podziałce t=25,2 mm.
Balustrady stalowe, słupki z rury bez szwu Rbs 57,0x6,3, powchwyty z rur stalowych bez szwu Rbs
51,0x3,6
Konstrukcja posadowiona na żelbetowych stopach fundamentowych SF-1 o wymiarach 0,50 x 0,50
x 0,80 m, posadowionych na głębokości -0,8 m poniżej poziomu terenu.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Proponuje  się  zabezpieczenie  antykorozyjne  ram  stalowych  i  belek  policzkowych,  w  postaci
powłok malarskich. Kategoria korozyjności środowiska C3 wg PN-EN ISO 12944-2. Powierzchnie
konstrukcji  stalowych  oczyścić  do  stopnia  czystości  Sa  2  ½.  Rodzaj  i  ilość  powłok  ustali
wykonawca konstrukcji, w porozumieniu z dostawcą farb. 
Balustrady proponuje się wykonać z rur ze stali nierdzewnej.

8.  Podstawowe wyniki obliczeń statycznych

8.1. Stopa SF-1
 Beton C16/20
 Stal A-IIIN
 Gabaryt stopy 0,50x0,50x0,80 m
 Siła obciążająca stopę N=9,15 kN
 Średni odpór podłoża qsr=59,8 kPa

8.2. Rama stalowa podjazdu
 Stal S235
 Przekrój rygla – IPE 120
 Wysięg rygla L=0,61+0,61
 Przekrój słupa – 2x C80
 Wysokość słupa H=0,20÷1,00 m
 Stopień wykorzystania nośności rygla – 48%
 Stopień wykorzystania nośności słupa – 32%

        opracował 
Maciej Tomasiak
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V. Informacja o planie BIOZ dla planowanej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do 
budynku administracyjnego – siedziby Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Legnicy, przy ul. Skarbka 3 ( działka nr 622).

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego.

 Roboty ziemne do gł. ok. 0,9 m,

 Roboty zbrojarskie, betoniarskie podczas wykonywania fundamentów,

 Montaż konstrukcji stalowej 

 Roboty rozbiórkowe ścianki podparapetowej

 Roboty murarskie

2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

     Planowany zakres robót nie obejmuje robót szczególnie niebezpiecznych – wymienionych   
     w § 6, punkt 1, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r w  
    sprawie informacji dot.  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. 

Zakres planowanych robót nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.

    
                                                          

                                                                         Opracował: arch. Janusz Grochowski
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A1PLAN     SYTUACYJNY

nr uprawnień data podpis

50 - 348 Wrocław 

stadium:
nr rysunku:Przedmiot rysunku: skala:

tel. +48(71)7957175

ARCHWIG sp. z o.o.,

ul. Sienkiewicza 100/5

Jednostka projektowa:

email: archwig@archwig.com

Zespół projektowy

50 - 348 Wrocław 

PB 1:500

Nazwa i adres obiektu:Nazwa i adres obiektu:

Inwestor:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

pl.Powstańców Warszawskich 1

50-153  Wrocław

145/85/UWmgr inż.arch. Janusz Grochowski

mgr inż.arch.Katarzyna Korczyńska Hanak 20/03/DOIA

Architektura:

Projektant:

Architektura:

Sprawdziła:

10.2017

10.2017

LEGENDA:

- budynek z projektowanym podjazdem dla niepełnosprawnych

Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku

Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Legnicy przy ul. Skarbka 3

dz.nr 622,  AM-0030,   Obręb: Bartoszów



A2Rzut, Widok, Przekrój A-A

nr uprawnień data podpis

50 - 348 Wrocław 

stadium:
nr rysunku:Przedmiot rysunku: skala:

tel. +48(71)7957175

ARCHWIG sp. z o.o.,

ul. Sienkiewicza 100/5

Jednostka projektowa:

email: archwig@archwig.com

Zespół projektowy

50 - 348 Wrocław 

PB 1:50

Nazwa i adres obiektu:

Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku

Nazwa i adres obiektu:

Inwestor:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153    Wrocław

145/85/UWmgr inż.arch. Janusz Grochowski

mgr inż.arch.Katarzyna Korczyńska Hanak 20/03/DOIA

Architektura:

Projektant:

Architektura:

Sprawdziła:

10.2017

10.2017

Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Legnicy przy ul. Skarbka 3

dz.nr 622,  AM-0030,   Obręb: Bartoszów



K1

Konstrukcja podjazdu dla osób

nr uprawnień data podpis

50 - 348 Wrocław 

stadium:
nr rysunku:Przedmiot rysunku: skala:

tel. +48(71)7957175

ARCHWIG sp. z o.o.,

ul. Sienkiewicza 100/5

Jednostka projektowa:

email: archwig@archwig.com

Zespół projektowy

50 - 348 Wrocław 

PB 1:50

Nazwa i adres obiektu:

Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku

Nazwa i adres obiektu:

Inwestor:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153    Wrocław

689/01/DUWmgr inż.Maciej Tomasiak

Konstrukcja:

Projektant:

Konstrukcja:

Asystent:

Konstrukcja:

Sprawdziła:

09.2017

09.2017

Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Legnicy przy ul. Skarbka 3

dz.nr 622,  AM-0030,   Obręb: Bartoszów

mgr inż.Piotr Rajca

niepełnosprawnych


