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w zakresie konstrukcji projektował:  mgr inż. Marian Sokołowski   
upr. nr 563/83; uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- Gliw ice, sierpie ń 2010 
 



  
AAG/10/0031 Mościckie Centrum Kultury  Tarnów, ul. Traugutta 1 K 

 

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl 
Strona: 2 

 

Spis zawarto ści opracowania 

I. Część opisowa 

• Strona tytułowa 
• Spis zawarto ści opracowania 
• Część opisowa 

1. Podstawa opracowania 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
3. Główne założenia projektowe 
4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
5. Wytyczne wykonania 
6. Wytyczne planu BIOZ 
7. Uwagi końcowe  

 
 
 

II. Załączniki 
 

 
• Kserokopie uprawnień projektanta 
• Oświadczenie projektanta 
 
 

III. Część rysunkowa  
 
 

 
 

nr rysunku tytuł skala rysunku 

k-01 Rysunek zestawczy 1:20 

k-02 Belki BS-1, BS-2, BS-4, Wieszak W-5 1:20, 1:10 

k-03 Belki BS-3, BS-5 do BS-11, R-1, R-2, Wieszaki W-1 do W-3 1:20, 1:10 

k-04 Wieszak W-4 1:10 

k-05 Pomost PS-1 1:20, 1:10 

k-06 Pomost PS-2 1:20, 1:10 
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1. Podstawa opracowania: 
 
• Zlecenie Inwestora  
• Wizja lokalna w terenie 
• Uzgodnienia z inwestorem 
• Ekspertyza konstrukcyjna autorstwa mgr inż. R. Smolenia i inż. W. Magiery opracowana 

w czerwcu 2010r. 
• Rysunki dźwigara kalenicowego oraz rzuty i przekroje arch. projektu archiwalnego 
• Wiedza techniczna oraz przepisy prawa budowlanego 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

       
Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy konstrukcji stalowej 

pomostu technicznego do mocowania i obsługi reflektorów oświetlenia sceny. 
Opracowanie w swoim zakresie nie obejmuje zabezpieczenia antykorozyjnego 

konstrukcji stalowych, opinii PPOŻ i ewentualnego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
konstrukcji pomostu oraz rysunków architektonicznych w tym doboru drzwi wejściowych na 
pomost. 

 
3. Główne zało żenia projektowe  
 
 
  Ogólny opis konstrukcji nośnej dachu nad widownią. 
 

Istniejąca konstrukcja zadaszenia sali widowiskowej przekrywa kwadrat 30x30m ze 
ściętym narożem (od strony sceny). Wykonana została w postaci trzech dźwigarów 
kratowych przestrzennych, sprężonych, usytuowanych równolegle do przekątnej. Rozpiętość 
dźwigarów ~27,75m (dźwigar kalenicowy) i ~25,5m (dwa dźwigary boczne).  

Dach przykryto płytami żużlobetonowymi lub żelbetowymi na belkach stalowych 
opartych na płatwiach kratowych. Płatwie kratowe skręcone są śrubami z blachami 
spawanymi do pasa górnego dźwigarów. 

W płaszczyźnie połaci dachowej wzdłuż całego obwodu wykonano tężnik kratowy. 
 
W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej poddasza, do istniejącej konstrukcji przekrycia 

sali widowiskowej podwieszone były kanały wentylacyjne strop podwieszony i różne inne 
instalacje i izolacje utrudniające szczegółowe oględziny elementów konstrukcyjnych. 

 
 
Normy i obciążenia 
 
Wielkość obciążeń działających na konstrukcję obiektu oraz parametry techniczne materiałów 
konstrukcyjnych przyjęto na podstawie poniższych norm do projektowania 
 
PN-82 / B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN-82 / B-02001 - Obciążenia stałe 
PN-82 / B-02003 - Podstawowe obc. technologiczne i montażowe 
PN-90 / B-03200 - Konstrukcje stalowe 
Przyjęto obciążenie charakterystyczne pomostu – 1.5kN/m2 (łącznie z reflektorami) 
 
 
 
 
4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
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Przyjęte schematy statyczne. 
 
Belki rusztu górnego: stalowe, jednoprzęsłowe, podparte przegubowo na cięgnach 
Kratownice poziome pomostu: -pionowo – belka wieloprzęsłowa zawieszona na prętach  
                                                                   stalowych, podparta przegubowo  
                                                -poziomo – kratownica płaska, podparta przegubowo w węzłach  
                                                                  pasa dolnego dźwigara dachowego 
 
Podstawowe  materiały  konstrukcyjne. 
 
stal profilowa kl. A-I,    S235JRG2 
beton konstrukcyjny kl. C20/25 (do wypełnienia gniazd przy osadzeniu elementów stalowych w 
ścianach) 
 
Opis projektowanego pomostu technicznego. 
 
Zaprojektowano pomost o szerokości wewn. ~1,1m w postaci segmentów kratowych poziomych 
z ceowników C100 i kątowników 45x45x5mm, podwieszanych do konstrukcji rusztu z belek 
stalowych zamocowanych w węzłach kratownic dachowych i opartych na ścianach. 
Przykrycie pomostu zaprojektowano z krat pomostowych typu „Mostostal”, ocynkowanych 
ogniowo, przykręcanych do ceowników podłużnych. Segmenty skręcane będą połączeniami 
czołowymi. W celu ograniczenia przemieszczeń poziomych zaprojektowano połączenie 
pomostu w płaszczyźnie kraty poziomej z dolnym pasem dźwigara kratowego za pomocą rury 
stalowej i specjalnych mocowań rury w węzłach pasa dolnego. Ewentualne niedokładności 
istniejącej konstrukcji należy zniwelować przez zastosowane przekładki dystansowe, które 
można usuwać lub dokładać. 
Zaprojektowana balustrada dostosowana została do mocowania reflektorów o masie nie 
przekraczającej 23kg (8szt.) i 4 reflektorów o masie 10kg oraz 4 głowic ruchomych typu „SPOT” 
o masie do 24kg. 
Opisany pomost podwieszony zostanie do zaprojektowanego rusztu z belek stalowych 
walcowanych z dwuteowników IPE240, mocowanych za pomocą indywidualnie 
zaprojektowanych podparć i cięgien w węzłach górnego pasa dźwigarów stalowych. 
 
 
5. Wytyczne wykonania  
   
Mocowanie górnego rusztu belek stalowych pozostawia dużą tolerancję poziomu jego 
podwieszenia. Z uwagi na spadki poziomu dachu w dwu kierunkach tzn w osi kalenicy i 
prostopadle do niej należy przeprowadzić próbny montaż samych górnych elementów 
podporowych z wcześniej przyjętymi długościami prętów fi 16mm, ustalonymi na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych, w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z 
elementami istniejącej konstrukcji, które mogłyby wystąpić a których szczegółowego 
usytuowania  nie można było ustalić w trakcie przeprowadzonych oględzin obiektu. 
Cenę montażu projektowanej konstrukcji zaleca się zwiększyć o koszt montażu próbnego i 
pomiarów geodezyjnych. 
Do czasu wykonania pomiarów geodezyjnych i wykluczenia ewentualnych kolizji rusztu 
belkowego z istniejącą konstrukcją nie zezwala się na wykonywanie konstrukcji projektowanego 
pomostu i rusztu górnego. 
Należy zwracać szczególną uwagę na cięgna sprężające i w przypadku bliskiego ich 
sąsiedztwa z projektowaną konstrukcją należy przerwać prace i powiadomić projektanta. 
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6. Wytyczne planu BIOZ  
   
Wykonawca powinien sporządzić szczegółowy plan BIOZ z podziałem na etapowanie montażu 
i zastosowanie zabezpieczeń gwarantujących bezpieczną pracę ludzi na wysokościach i w 
sąsiedztwie prowadzonych prac. 
 
 
7. Uwagi ko ńcowe   
   
Wszelkie niejasno ści i nie ścisło ści nale ży bezwzgl ędnie uzgodni ć z projektantem 
(obowi ązuje forma pisemna). 
Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonać  zgodnie z „Warunkami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”, odpowiednimi normami i 
„sztuką budowlaną”.  
Rozwiązania budowlane oraz detali połączeniowych i technicznych należy wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów, oraz własnościami 
technicznymi stosowanych materiałów.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujących założone w 
projekcie parametry. Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i 
nanieść zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się na 
budowie. 
Roboty  prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionych  osób z zachowaniem  maksimum  
ostrożności , przestrzegając przepisów bhp, których szczegółowe unormowanie znajduje się w 
Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 
r (Dz. U. nr 13 poz. 91). 
• Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r.) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z 
późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
• Każda zmiana w projekcie wymaga formy pisemnej a o ewentualnych różnicach 
pomiędzy  stanem istniejącym a założonym w projekcie Wykonawca winien powiadomić 
projektanta w  trybie natychmiastowym. 
 
• Projekt nie obejmuje technologii wykonania robót - po stronie wykonawcy. Projekt nie 
obejmuje szczegółowych rozwiązań technologicznych - ze względu na szeroki asortyment 
dostępnych rozwiązań ich wybór pozostawia się wykonawcy z zastrzeżeniem wymagań 
określonych w niniejszej dokumentacji.  
 
• W obiekcie nale ży stosowa ć wył ącznie materiały posiadaj ące atesty, aprobaty 
techniczne, certyfikaty  i dopuszczenia w budownict wie ze szczególnym uwzgl ędnieniem 
materiałów słu żących ochronie przeciwpo żarowej.   
• Podczas realizacji inwestycji nale ży bezwzgl ędnie stosowa ć się do przepisów 
zawartych w zał ączonych uzgodnieniach bran żowych analizuj ąc równocze śnie projekty 
bran żowe zwi ązane z zabudow ą przestrzeni poddasza.   

       
Sierpień 2010 

 

w zakresie konstrukcji projektował mgr inż. Marian Sokołowski upr. nr  563/83  
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) niniejszym o świadczam, że projekt został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na list ę członków stosownej izby oraz 
opłaciłem składki i posiadam stosown ą aktualn ą polis ę OC 
 
 mgr inż. Marian Sokołowski  upr. nr 563/83 
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
 
 


