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I    OPIS TECHNICZNY 

 

1.  Podstawa opracowania 

 
a) Projekt budowlany branży architektonicznej dla inwestycji p.n.: „BUDYNEK 

URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKĄ, SIEDZIBĄ MTBS I OŚRODKIEM 

POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, 

PARKINGIEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W 

MIĘDZYZDROJACH dz. nr 568/17, obręb 19-Międzyzdroje”. 

b) Aktualna mapa do celów projektowych 1:500. 

c) Dokumentacja geologiczno – inżynierska określająca warunki geologiczno- 

inżynierskie dla projektowanej inwestycji opracowana przez firmę „N-GEO” Michał 

Niedziółka, sierpień 2016r. 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z 

późniejszymi zmianami); 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z 

późn. zm.). 

f) Obowiązujące warunki techniczne, normy i przepisy. 

g) Uzgodnienia z użytkownikiem i Inwestorem. 

 

2.  Przedmiot i zakres opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku, w którym siedzibę miałby urząd 

miasta, biblioteka, MTBS i ośrodek pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem 

terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Międzyzdrojach. 

 Przedmiotem projektu konstrukcyjnego jest projekt konstrukcji budynku 

wielofunkcyjnego. 

 Zakresem niniejszego opracowania objęty jest projekt budowlany – część 

konstrukcyjna. Pozostałe opracowania branżowe ujęte są odrębnych częściach 

niniejszego projektu. 

  

3.  Lokalizacja 

 

Budowany budynek wielofunkcyjny znajdować się będzie na działce nr 568/17, 

obręb 19 Międzyzdroje w Międzyzdrojach. 
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4. Warunki gruntowo – wodne 

  

Warunki geotechniczne określono na podstawie dokumentacji opisanej w punkcie 

1 c). 

Badany teren – działki nr 568/17, obręb 19 Międzyzdroje – położony jest 

bezpośrednio na południowy zachód od centrum miasta Międzyzdroje, pow. Kamień 

Pomorskie, woj. zachodniopomorskie.  

Obszar objęty inwestycją jest nieużytkiem porośniętym roślinnością zieloną i 

krzakami. Teren nie posiada zabytków objętych ochroną prawną i nie jest obszarem 

objętym ochroną przyrodniczą. 

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment tzw. Bramy Świny, powstałej w 

holocenie wskutek akumulacyjnej działalności prądów morskich tworzących mierzeję. 

Mierzeja w końcowych fazach narastania odcięła od wód Bałtyku jedną z cieśnin zespołu 

akwenów ujścia Odry, której reliktem jest szeroka zabagniona dolina w południowo – 

zachodniej części Międzyzdrojów, odwadniana obecnie przez płynący do połączonego z 

Zalewem Szczecińskim jeziora Wicko ciek o nazwie Stary Zdrój. Badany obszar położony 

jest pośrodku dna tej doliny.  Powierzchnia terenu, na niemal całym obszarze 

nadbudowana nasypami niekontrolowanymi, jest dość nierówna z uwagi na zróżnicowaną 

miąższość nasypów mineralno- gruzowych, rzędne wykonanych otworów wahają się od 

1,46 m n.p.m. (otwór nr 3), do 2.09 m n.p.m. (otwór nr 1). 

Na podstawie wykonanych wierceń, oraz analizy materiałów kartograficznych 

stwierdzono, że w podłożu badanego terenu występują osady wieku czwartorzędowego, 

wykształcone jako holoceńskie utwory morskie, bagienne, oraz wydmowe. 

Głębsze mineralne podłoże działki budują morskie piaski mierzei Bramy Świny, 

zalegające pod bagiennymi torfami o miąższości 0,8 – 2,2 m, których spąg układa się na 

rzędnych poniżej rzędnych od /-/1,90 do /-/2,80 m n.p.m. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych stwierdza się, że 

udokumentowane podłoże rodzime jest niejednorodne, zbudowane jest z gruntów 

czwartorzędowych plejstoceńskich i holoceńskich. Teren położony jest w obrębie pokrywy 

piasków eolicznych nasuniętych na seria glin moreny dennej.  

Najstarszymi osadami są grunty zwałowe ostatniego zlodowacenia reprezentowane przez 

glinę w stanie twardoplastycznym z przewarstwieniami lamin piasków śródglinowych. Ich 

strop budują gliny ablacyjne, słabiej skonsolidowane w stanie bliskim plastycznym, bądź 

plastycznym. Udokumentowane osłabienia wynikają z silnego spiaszczenia gruntów 

gliniastych, co ułatwia permanentną infiltrację wód. 
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Podkład glin nadbudowany jest serią pokrywowych piasków eolicznych wieku 

holoceńskiego. Występująca od powierzchni pokrywa piasków wydmowych występuje w 

stanie średnio zagęszczonym i jest dominująca na całym udokumentowanym terenie.

 Przeprowadzone badania wykazały, że warunki gruntowo- wodne w podłożu nie są 

korzystne i umożliwiają posadowienie pośrednie.  

Do projektowania posadowienia obiektów przyjęto warunki gruntowe określone 

według odwiertu nr 3 ; 6 (rzędna odwiertu 1,46 ; 1,54 m n.p.m). 

Profil otworu nr 3: – Nasyp niekontrolowany – piasek drobny z humusem i betonem – gr. 0,7 m – 

do głębokości 0,76 m n.p.m. – Piasek drobny – gr. 0,70 m, luźny o ID = 30 [%] – do głębokości /+/ 0,06 m 

n.p.m. – Torf  gr. 2,00 m – do głębokości /-/ 1,94 m n.p.m. – Piasek gruby – gr. 1,80 m, średniozagęszczony o ID = 45 [%] – do głębokości 

/-/ 3,74 m n.p.m. – Piasek gruby – gr. 1,80 m, średniozagęszczony o ID = 58 [%] – do głębokości 

/-/ 5,14 m n.p.m. – Piasek drobny z piaskiem średnim – gr. 0,40 m, średniozagęszczony o ID = 60 

[%] – do głębokości /-/ 5,54 m n.p.m. – Glina ilasta ze żwirem - gr. 0,80 m, twardoplastyczna, wilgotna o IC = 0,92 – do 

głębokości /-/ 6,34 m n.p.m. – Glina ilasta ze żwirem - nieprzewiercona, zwarta, nawodniona o IC = 1,00.  

 

Profil otworu nr 6: – Nasyp niekontrolowany – piasek drobny z humusem i betonem – gr. 1,40  m - 

do głębokości 0,14 m n.p.m. – Piasek drobny – gr. 1,40 m, średniozagęszczony o ID = 60 [%]– do głębokości 

/-/ 1,26 m n.p.m. – Torf  gr. 2,20  m – do głębokości /-/ 3,46 m n.p.m. – Piasek średni – gr. 1,40 m, średniozagęszczony o ID = 45 [%] – do głębokości 

/-/ 4,46 m n.p.m. – Piasek gruby – gr. 0,60 m, średniozagęszczony o ID = 58 [%] – do głębokości 

/-/ 5,06 m n.p.m. 
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– Piasek drobny ze średnim z muszlami – gr. 0,90 m, zagęszczony o ID = 70 [%] 

– do głębokości /-/ 5,96 m n.p.m. – Piasek drobny z muszlami – nieprzewiercony, zagęszczony o ID = 70 [%]. 

 

 W czasie badań stwierdzono występowanie wody gruntowej w dwóch poziomach: 

pierwszy posiada zwierciadło swobodne stabilizujące się na głębokości 0,96 – 1,80 m 

p.p.t. t.j. na rzędnych 0,50 – 0,25 m n.p.m. Jest on uzależniony od infiltracji wód 

opadowych w podłoże. Drugi poziom położony jest w piaskach zalegających poniżej 

gruntów organicznych i posiadał zwierciadło napięte , nawiercone na głębokości 3,2 – 5,0 

m .p.t. i stabilizujące sie według danych archiwalnych na rzędnych /-/0,30 – /-/0,70 m 

n.p.m. Próbka wody wykazała środowisko mało agresywne dla betonu (klasa 

agresywności XA-1 wg EN 206-1:2000).  

Przejawy wód gruntowych będą utrudnieniem przy prowadzeniu prac ziemnych. 

Warunki wodne zmienne, okresowe i na całym terenie należy liczyć się z koniecznością 

odwodnień wykopów oraz trwałym zabezpieczeniem części podziemnej. Prace 

fundamentowe należy prowadzić w suchej porze roku. 

 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określono dla projektowanego obiektu: – Warunki gruntowe: złożone. – Kategoria geotechniczna obiektu II. 

 

UWAGA: 

 W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopów innych warunków 

gruntowych od założonych należy prace przerwać i niezwłocznie wezwać 

Projektanta. 

 

5. Budynek wielofunkcyjny 

 

 Projektowany budynek jest obiektem o rozczłonkowanym w planie rzucie 

poziomym, niepodpiwniczonym z drewnianą więźbą pokryty dachówką o kącie nachylenia 

połaci 40o. Projektowany budynek składa się z dwóch i trzech kondygnacji nadziemnych. 

 Budynek objęty opracowaniem projektowany jest w konstrukcji tradycyjnej 

murowanej z bloczków wapienno- piaskowych SILKA E18A, E24 klasy 20 na zaprawie 
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klejowej wykonany w układzie podłużnym i poprzecznym ścian nośnych. Stropy 

międzykondygnacyjne gęstożebrowe prefabrykowane typu RECTOR oraz monolityczne. 

 

5.1. Fundamenty 

 

Ze względu na warunki gruntowe zaprojektowano posadowienie budynku na 

palach – posadowienie pośrednie. 

Po analizie dokumentacji geologicznej, warunków gruntowo-wodnych stwierdzono, 

że posadowienie bezpośrednie jest wykluczone. 

Pod budynkiem zaprojektowano posadowienie w postaci fundamentów pośrednich 

tj. pali o średnicy Ø630 mm oraz Ø1000 mm żelbetowych wierconych, np. wykonywanych 

włoską palownicą CASAGRANDE (tzw. pale bezwstrząsowe). Pod budynkiem 

zaprojektowano pale z betonu C40/50 W8 F150 (B50) zbrojonego stalą A-IIIN o całkowitej 

długości czynnej 10,00 m (całkowitej 10,50m). 

Rzędne wbicia ostrzy pali i rzędne pali po rozkuciu opisane tabelarycznie na rys. 

nr K1. 

Tolerancja pozioma wbicia pali wynosi ± 5 cm. 

Pale zakotwione w żelbetowej płycie fundamentowej gr. 50 cm oraz ukrytym 

ruszcie żelbetowym. System ten pozwoli na odpowiednie zakotwienie pali i połączenie ich 

z konstrukcją budynku.  

 

Uwaga: 

Wykonanie fundamentów należy wykonać w oparciu o „Technologiczny projekt 

wykonania robót budowlanych„ opracowany przez Wykonawcę robót i uzgodniony z 

zarządcą terenu, na którym wykonywane są roboty budowlane.  

 

Sprawdzenie nośności pionowej pali oraz obciążenia próbne należy wykonać wg 

rys. K1 oraz PN-83/B-02482 „Nośność pali i fundamentów palowych” w trakcie 

prowadzenia robót palowych.  Całość robót palowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych” Tom 1, poz. 4.7. „Fundamentowanie na palach” oraz z PN-

83/B-02482. Wskazanie pali podlegających obciążeniu próbnemu nastąpi komisyjnie w 

obecności Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do obciążeń próbnych należy 

wyznaczyć minimum 3 pale każdego rodzaju, czyli w sumie obciążeniom próbnym 

podlegać będzie minimum 6 pali. 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod nadzorem geodezyjnym. Z 

czynności geodezyjnych powinny być robione operaty geodezyjne. 
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Fundamenty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi rysunkami konstrukcyjnymi. 

 

Poziom posadowienia płyty fundamentowej stały: - 1,87 m = -0,02 m n.p.m. 

Poziom posadzki parteru     ±0,00m = 1,85 m n.p.m. 

  

Jeżeli w trakcie wykonywania prac ziemnych wystąpią grunty o innych 

parametrach jak w/w należy przerwać roboty budowlane i niezwłocznie powiadomić o tym 

Projektanta celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

  

 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów ciężka wg części architektonicznej.  

   

6. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z: – ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” t. I i III, – aktualnymi Polskimi Normami PN, – Prawem Budowlanym, 

– z wiedzą techniczną. 

 Prace budowlane nieujęte w niniejszym opracowaniu projektowym należy 

rozwiązać w ramach projektu wykonawczego wykonanego przez Autora projektu 

budowlanego lub przez osoby uprawnione za zgodą Autora projektu. 

 Całość robót budowlanych powinna być wykonywana pod nadzorem 

uprawnionego Inspektora Nadzoru. Wszystkie czynności międzyoperacyjne i roboty 

zanikające winny być kontrolowane z potwierdzeniem w dzienniku budowy. 

  

 

 

                                                         Opracowała: 

       

       mgr inż. Justyna Just   



[mm] [mb] [szt] #8 # 12 # 16

1 16 9,91 8   79,28

2 8 135,00 1 135,00   

3 8 0,30 32 9,60   

4 12 2,15 1  2,15  

  

144,60 2,15 79,28

0,329 0,888 1,56

47,57 1,91 123,68

1 16 9,91 8   79,28

2 8 91,50 1 91,50   

3 8 0,30 32 9,60   

4 12 1,00 1  1,00  

 

101,10 1,00 79,28
0,329 0,888 1,56
33,26 0,89 123,68

DŁUGO�� MASA JEDN.
MASA 
ELEM.

ILO��
MASA 

OGÓŁEM
[mm] [kg/m] [kg] [szt] [kg]

5 pł. 6 x 40 2 670 1,88 5,02 4 20,08 St3SX

20,08

2 249
5 pł. 6 x 40 1 510 1,88 2,84 4 11,36 St3SX

11,36
2 089

PAL CFA 
Ø630;

SZT. 184

OGÓŁEM MASA STALI 1 SZT. w kg

OGÓŁEM MASA STALI 112 SZT. w kg

OGÓŁEM MASA STALI 1 SZT. w kg
OGÓŁEM MASA STALI 184 SZT. w kg

NAZWA 
ELEMENTU

4 339

STAL
NUMER 
ELEM.

NAZWA 
ELEMENTU

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ PALI �ELBETOWYCH

WYSZCZEGÓ
LNIENIE

DŁUGO�� 
PR�TA

ILO�� 
PR�TÓW

DŁUGO�� Ł�CZNA
CI��AR JEDN. POSZCZEGÓLNYCH PR�TÓW w kg/mb

NUMER 
PR�TA

�REDNICA 
PR�TA

DŁUGO�� Ł�CZNA

Ł�CZNA MASA STALI w kg

PAL CFA 
Ø1000;

SZT. 112

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PALI �ELBETOWYCH

DŁUGO�� Ł�CZNA
A-IIIN

PAL CFA 
Ø630;

SZT. 184

MASA POSZCZEGÓLNYCH PR�TÓW w kg
OGÓŁEM MASA STALI 1 SZT. w kg

Ł�CZNA MASA STALI w kg 48 435

157,83
OGÓŁEM MASA STALI 184 SZT. w kg

CI��AR JEDN. POSZCZEGÓLNYCH PR�TÓW w kg/mb

PAL CFA 
Ø1000;

SZT. 112

173,16

MASA POSZCZEGÓLNYCH PR�TÓW w kg

OGÓŁEM MASA STALI 1 SZT. w kg

OGÓŁEM MASA STALI 112 SZT. w kg 19 394

29 041








