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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1.  Wyburzenia  

2.  Rzut poziomu 0.00m. Widok z boku. 
Rysunek zestawczy. 

3.  Przekroje A-A. Rzut dachu. 
Rysunek zestawczy. 

4.  Element RD. 
Rysunek warsztatowy. 

5.  Słupy S. Element E. 
Rysunek warsztatowy. 
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2.  Opis techniczny 

2.1 Założenia 

Projekt opracowano na podstawie: 

a)  Umowy  zawartej w dniu 08.10.2018 roku w Sosnowcu, pomiędzy: 

 Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ulicy Urbanowicz 9  

w Sosnowcu, a projektantem.  

Zleceniodawca powierza projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej 

przebudowy zadaszenia nad wejściem do budynku mieszkalnego przy ulicy 

Urbanowicz 9 w Sosnowcu. 

b) Inwentaryzacji istniejącego zadaszenia wykonanego przez projektanta. 

2.2 Opis istniej ącego zadaszenia. 

Zadaszenie w/w budynku stanowi żelbetowa płyta wspornikowa, zamocowana 

w żelbetowej konstrukcji budynku, o wymiarach: 

-        długość wspornika: 2,5 m; 

-        szerokość płyty: 1,6 m; 

-        grubość płyty w miejscu zamocowania 11 cm, na końcu wspornika 6 cm. 

W obecnym stanie płyta jest widocznie ugięta w środku rozpiętości, co budzi obawy, 

że może dojść do awarii. 

2.3 Opis projektowanej konstrukcji. 

Istniejącą żelbetową płytę należy wyburzyć równo z płaszczyzną elewacji 

budynku.  

Konstrukcję nowego zadaszenia zaprojektowano z profili stalowych, przykrytych 

blachą trapezową. Zadaszenie zamocowane jest z jednej strony do budynku, z 

drugiej podparte na dwóch, stalowych słupach. 

 

W miejscu odciętej płyty zaprojektowano kątownik 100x50x6  o długości 1,8 m, 

który będzie stanowił oparcie dachu od strony budynku. Kątownik zamocowany 

będzie do ściany sześcioma śrubami wklejanymi Hilti M10 HVU-HAS. 

Słupy podpierające konstrukcję zaprojektowano z profili stalowych o przekroju 

zamkniętym 80x80x3. Blachy podstawy i głowicy o grubości 6mm. 



             Opis techniczny 

 

 

Strona 4 z 5 

Konstrukcję dachu zaprojektowano w kształcie prostokąta, o wymiarach 

2295x1800 mm. Konstrukcja z profili stalowych zamkniętych 90x50x6, z blachami o 

grubości 6mm (w miejscu mocowania  dachu do ściany budynku i podparcia słupów).  

Przykrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T-18 o grubości  0,63mm. 

 

2.4 Opis monta żu 

1) W miejscu odciętej płyty wkleić 6 śrub Hilti M10 HVU-HAS, rozmieszczonych 

jak na rysunku nr 1, i przykręcić kątownik 100x50x6 (Element E). 

Przed przykręceniem kątownika, płaszczyznę po odciętej płycie silnie zmoczyć i 

wyrównać zaprawą cementową. Zapobiegnie to korozji kątownika od strony 

płyty. 

2) Ustawić słupy S na posadzce i zamocować je do posadzki kotwami Hilti M10 

HST3-R BW. Jeżeli blacha podstawy słupa trafi na podstawę słupka barierki, 

należy obciąć go 4 cm nad posadzką, a barierką przyspawać do słupa. 

3) Na słupach i na kątowniku przy ścianie budynku położyć konstrukcje dachu RD 

i przykręcić śrubami. 

4) Na konstrukcji dachu zamocować blachę trapezową T-18. 

5) Wykonać obróbki blacharskie przy ścianie budynku oraz zamontować rynnę i 

rurę spustową. 

 

Uwaga: 

W celu dokładnego rozmieszczenia śrub wklejanych w ścianie budynku, 

proponuje się : 

a. Wykonać szablon z cienkiej blachy (np. o grubości 3mm) o szerokości 

100mm i długości 1800mm. Taśmę przyłożyć do kątownika 100x50x6 

(element E) i wywiercić otwory w szablonie jak w kątowniku. 

b. Przymocować szablon do ściany dokładnie według projektu, lokalizując 

otwory na śruby. 

c. Wywiercić w ścianie otwory na śruby. 
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2.5 Uwagi ogólne 

Wszystkie roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób 

posiadających stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania 

robotami – z zachowaniem przepisów  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47, poz. 

401.) oraz Warunków Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 


