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PROJEKT BUDOWLANY
STRONA TYTUŁOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY POCHYLNI
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. WOLBORSKIEJ 5 W ŁODZI
DZIAŁKA NR. 413 obręb B-47
Adres obiektu :

Łódź
ul. Wolborska 5

Inwestor:

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
90-244 Łódź
ul. Jaracza 77/79

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
wraz z późniejszymi zmianami). Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany budowy pochylni dla osób
niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Wolborskiej 5 w Łodzi w jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektował:

mgr inż. arch. Monika Majerkowska
upr. nr 14/R-190/LOOIA/09
w specjalności architektonicznej

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:
I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



Zaświadczenie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów mgr inż. arch. Moniki Majerkowskiej

strona 2



Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inż. arch. Moniki Majerkowskiej

strona 3



Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

I. OPIS TECHNICZNY:
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Charakterystyka ogólna
Charakterystyka energetyczna budynku
Rozwiązania materiałowo- wykonawcze
A.5.1. projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych
A.5.2. projekt przebudowy schodów
A.6. Uwagi końcowe

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Sytuacja – 1:250
Podjazd – rzut – 1:50
Podjazd – elewacje – 1:50
Podjazd – przekrój - 1:20

A.1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1.Wytyczne Inwestora
1.2.Inwentaryzacja budowlana.
1.3.Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna w terenie, (marzec 2018).
1.4.Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126
wraz z późniejszymi zmianami).
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
A2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z
przebudową schodów zewnętrznych od strony południowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ulicy Wolborskiej 5 w Łodzi.
Zakres planowanej realizacji:
1. Rozbiórka i przebudowa istniejących schodów zewnętrznych
2. Wykonanie konstrukcji pochylni da osób niepełnosprawnych
A.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
 Lokalizacja - obiekt położony jest w Łodzi przy ul. Wolborskiej 5
działka ozn. Nr 413 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem z lokalami mieszkalnymi na
kondygnacjach 0-XI
 Projektowane zagospodarowanie działki obejmuje budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych
wraz z przebudową schodów zewnętrznych
 Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków
 Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
 Inwestycja wymaga wykonania planu BIOZ.
Opis stanu istniejącego działki
Działka nr ew. 413 jest działką budowlaną, (budynek mieszkalny wielorodzinny) a jej teren jest płaski z
lekkim spadkiem w kierunku ulicy Wolborskiej. Działka jest ogrodzona, w części zabudowana, część o
nawierzchni chodnikowej jest wykorzystywany jako dojście piesze. W miejscu planowanych pochylni jest
chodnik i trawnik.
Schody wejściowe o nawierzchni i konstrukcji betonowej.
Teren objęty opracowaniem stanowi fragment działki w kształcie prostokąta. Posesja posiada dostęp do
sieci energetycznej, cieplnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (poza obszarem
opracowania).

Niniejsze opracowanie nie obejmuje oceny stanu technicznego elementów
konstrukcyjnych budynku.
Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja fotograficzna wykonana została w marcu 2018 roku obrazując stan istniejący wejścia do
budynku.

Fot. 1. Widok ogólny – strona południowa

Fot. 2. Widok ogólny – strona zachodnia
A.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Przewidywana przebudowa nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.
A.5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-WYKONAWCZE
A.5.1. Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych
Projektuje się pochylnię dla niepełnosprawnych o parametrach przystosowanych do pokonania różnicy
wysokości 58 cm, spadek 6%, bez zadaszenia, składającą się z podjazdu o długości 13,0 m i szer.

1,36m, usytuowaną w przestrzeni schodów wejściowych, z obustronnymi balustradami z podwójnymi
pochwytami.
Konstrukcje pochylni stanowią poziome ramy stalowe oparte na podkładach betonowych za
pośrednictwem okrągłych słupków słupków o zmiennej (regulowanej) wysokości.
Nawierzchnię pochylni zaprojektowano z ażurowych krat pomostowych wysokości 30 mm.
Poziome ramy stalowe zaprojektowano z profili zimnogiętych zamkniętych 120x80x5 oraz poprzeczne
elementy stalowe zaprojektowano z profili zimnogiętych zamkniętych 120x40x4 mm.
Konstrukcję balustrad stanowią słupki stalowe z rur stalowych Ø40 mocowanych do konstrukcji ram
poziomych.
W części górnej przewidziano balustrady poziome ułożone z rur stalowych - Ø40.
Mocowanie rur stanowiących balustrady do słupków wykonać przy zastosowaniu odpowiednich
łączników. W części dolnej balustrady przewidziano odbój w postaci profilu zimnogiętego zamkniętego
40x70x3 mocowanego spawem grub. 3 mm do słupków. Przy łączeniu elementów montażowych
spawanych fragmenty konstrukcji należy zabezpieczyć dodatkowo powłokami malarskimi. W przypadku
łączenia przy montażu elementów poprzez spawanie należy stosować spoiny pachwinowe grub. 4 mm.
Ażurowe kraty pomostowe wykonane są z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci fabrycznego
cynkowania.
Cała stalowa konstrukcja pochylni powinna być ocynkowana fabrycznie jeszcze przed dostarczeniem na
budowę. Wszystkie styki konstrukcyjne elementów do montażu wykonać przez spawanie.
Montaż pomostów pochylni; łączenie ram poziomych i poprzecznych wykonać przy użyciu spawania,
spoiną pachwinową grub. 4 mm.
Kraty pomostowe należy przymocować do belek podłużnych przy użyciu specjalnych śrub (zamówionych
przy zakupie krat). Pochylni nie wolno użytkować bez mocowania krat do belek podłużnych ram.
Całą konstrukcję balustrady (poręcze poziome oraz słupki) malowane proszkowo w kolorze grafitowym.
Infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian. Dojście do pochylni od strony ul. Wolborskiej o
nawierzchni utwardzonej (nowa kostka brukowa), chodnikiem.
Projektowana inwestycja nie spowoduje konieczności wycinki drzew, jak również nie ogranicza zabudowy
na działkach sąsiednich, nie powoduje zacieniania i przesłaniania obiektów sąsiednich. Obszar
oddziaływania obiektu zamyka się na terenie własnej działki.
Obsługa osób niepełnosprawnych będzie możliwa po wykonaniu przebudowy schodów i budowy pochylni.
Projektowane i istniejące obiekty nie spowodują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników. Przebudowa nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
A.5.2. Przebudowy schodów zewnętrznych (strona południowa)
Schody zlokalizowane od strony ul. Wolborskiej prowadzą na poziom wejść do klatek schodowych.
Szerokości istniejących schodów będzie niewystarczająca po montażu pochylni, należy poszerzyć bieg i
spocznik schodów w kierunku zachodnim.
Ze względu na brak informacji - konstrukcja ww schodów nie jest określona i nie była inwentaryzowana.
Schody zewnętrzne wykonać np. z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo –
piaskowej, stopnie ograniczyć obrzeżami o wym. 30 x 8 cm na ławie betonowej . Lub w konstrukcji
betonowej z okładzina gresową. (projekt schodów poza zakresem opracowaia)
Konstrukcję balustrady stanowią 2 słupki stalowe z rur ze stali nierdzewnej Ø50. W części górnej
przewidziano dla balustrady poziome rury ze stali nierdzewnej - Ø40.
A.6. UWAGI KOŃCOWE
Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, instrukcją i aprobatą
producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny być wykonane pod nadzorem osoby
posiadającej właściwe uprawnienia zawodowe. W rejonie wykonywanych prac należy stosować
wymagane technologią zabezpieczenia w celu ochrony osób trzecich.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od projektu jest naruszeniem prawa budowlanego /i
pokrewnych/, prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i
autorów jest zabronione

dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody

