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1. SPIS RYSUNKÓW DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
LP
1.
2.
3.
4.

NAZWA RYSUNKU
LOKALIZACJA
INWENTARYZACJA
RZUT , PRZEKRÓJ ESTRADY
DETALE

SKALA
1:500
1:100
1:100
1:100

NR RYS.
L1
I2
A1
A2

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tytuł inwestycji:
Zadaszenie stałe estrady terenowej.
Kategoria obiektu budowlanego IX – usługi kultury i oświaty
Adres inwestycji:
Dz. nr 418/6, obręb Stepnica-1, ul. Tadeusza Kościuszki, 72-112 Stepnica.
NA TERENIE INWESTYCJI PROJEKTUJE SIĘ:
• Konstrukcję stalową zadaszenia stałego z pokryciem blachą trapezową, istniejącej estrady
plenerowej, na działce 418/6.
Projekt nie zakłada zmiany sposobu zagospodarowania terenu.
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY
Teren objętym opracowaniem - działka nr 418/6 o powierzchni 6973 m2 -graniczy bezpośrednio z
wodami morskimi Zalewu Szczecińskiego oraz znajdującą się w sąsiedztwie przystanią jachtową. Od
strony lądu – strona wschodnia – znajdują się działki budowlane. Od strony północnej i południowej
położone są działki obsługujące port oraz przystań jachtową. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi
publicznej ul. Tadeusza Kościuszki – dz. nr 416, w północno wschodnim narożniku terenu. Do estrady
doprowadzony jest dojazd z kostki betonowej będący jednocześnie chodnikiem. Przy scenie po
wschodniej stronie znajduje się placyk manewrowy dla samochodów obsługujących scenę. Plac przed
sceną od strony północnej utwardzony jest kostką betonową. W pozostałej części działka jest
nieutwardzona z powierzchnią ekopozytywną, istniejącymi drzewami i roślinnością niską i średnią.
Działka, na którymznajduje się estradajest w miarę równa ze spadkiem w kierunku wody. Różnica
poziomów wynosi ok. 80 cm (0,6-1,4 m n.p.m.) Teren z infrastrukturą podziemną – oświetleniem
terenu należy do inwestora. Nie projektuje się żadnych instalacji na terenie inwestycji. Wody
opadowe odprowadzone będą w terenie inwestycji tak jak do tej pory.
Działka 30, na której planuje się zabudowę jest działką budowlaną.
4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN PROJEKTOWANY
Na terenie objętym opracowaniem nie projektuje się zmiany zagospodarowania terenu.
Zakres projektu nie przewiduje też zmiany sposobu dostępności osób niepełnosprawnych na scenę.
W chwili obecnej dostęp zapewniony jest poprzez udział osób obsługujących scenę podczas
korzystania z estrady.
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Warunki szczegółowe Inwestycji:
Rodzaj inwestycji
Rodzaj budowli

Ilość kondygnacji
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zadaszenia
Wysokość
Wymiary
Funkcja
Geometria dachu
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Budowa stałego zadaszenie istniejącej estrady terenowej
Obiekt budowlany wolnostojący jednokondygnacyjny o
konstrukcji żelbetowej przestrzennej, o powierzchni
zabudowy 234,06 m2 , na terenie działki nr 418/6
1 kondygnacja nadziemna otwarta
2
234,06m tj. 3,36% - bez zmian w stosunku do stanu
istniejącego
285,42m2
8,00m – od poziomu terenu przed wejściem na scenę do
górnej krawędzi projektowanego zadaszenia
16,60m x 14,10m
Usługowa – usługi kultury i sztuki
kolebowy
189,13m2

TEREN OBSZARU OPRACOWANIA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY

6973m2
234,06m2 tj. 3,36%

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1
Projektowane obiekty kubaturowe oraz niekubaturowe są zgodne z zapisami ustawy w tym w
zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
ochrony przed hałasem i drganiami i nie wpływają ponadnormatywnie na tereny sąsiednie,
środowisko itp.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. 2015r. poz 469 z
późniejszymi zmianami )
Inwestycja zwolniona jest z zakazu wykonywania na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających
zagrożenie powodziowe, przy realizacji robót zlokalizowanych na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią. Warunek został spełniony w obszarze terenu opracowania.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20grudnia 1996r. Ustawa o portach i przystaniach morskich
(Dz. U. 2010r. nr 33 poz. 179 z późniejszymi zmianami )
Planowane w ramach inwestycji obiekty nie mogą swoją formą, kolorystyką oraz charakterystyką
oświetlenia przypominać oznakowania nawigacyjnego. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie
może w żaden sposób powodować zanieczyszczenia morskich wód wewnętrznych. Warunek
został spełniony w obszarze terenu opracowania.
Wnioski: Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki 418/6
6. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Wjazd na działkę bezpośrednio z drogi publicznej dz. nr 416.
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7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Przyłącze wodociągowe –nie dotyczy.
Kanalizacja sanitarna – nie dotyczy.
Kanalizacja deszczowa – wody opadowe z zadaszenia estrady odprowadzone będą na teren
inwestycji w tylnej części estrady na teren zielony.
Instalacja gazu – nie dotyczy.
Energia elektryczna – zasilanie obiektu istniejące, z istniejącej szafki ZK przy estradzie.
Oświetlenie terenu – wzdłuż ciągów pieszych okalających estradę, istniejące.
8. GROMADZENIE ODPADÓW STAŁYCH
Gromadzenie odpadów stałych pozostaje bez zmian tj. w pojemnikach na śmieci oraz w czasie imprez
plenerowych w dostawianych pojemnikach na terenie działki. Opróżnianie pojemników na podstawie
umów ze specjalistyczną firmą.
9. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZADASZENIA STAŁEGO ISTNIEJĄCEJ ESTRADY PLENEROWEJ
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO – W
OBRYSIE SŁUPÓW
KUBATURA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ILOŚĆ KONDYGNACJI
DACH
DŁUGOŚĆ
SZEROKOŚĆ
WYSOKOŚĆ OBIEKTU BUDOWLANEGO

189,13m2
ESTRADA NIE JEST OBIEKTEM
KUBATUROWYM
1
kolebowy
16,60m
14,10m
8,00m

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja stalowa zadaszenia istniejącej estrady terenowej.
Pierwotnie obiekt przystosowany był do okazjonalnego zadaszenia w czasie korzystania ze sceny, przy
pomocy brezentowych płacht podwieszanych do istniejącej konstrukcji. To rozwiązanie jednak nie
sprawdzało się podczas niekorzystnych warunkach atmosferycznych przy opadach deszczu i silnych
wiatrach.
Zgodnie z wytycznymi projektowymi zakłada się budowę stałego zadaszenia estrady.
Istniejąca konstrukcja otwarta sceny to żelbetowe słupy z opartymi na nich belkami. W płaszczyźnie
belek przymocowany jest do nich stalowy ruszt w dwóch poziomach z belek stalowych 2xC260.
Służyły one do podwieszenia okazjonalnego zadaszenia oraz techniki scenicznej.
W zakresie remontu estrady przewiduje się wyburzenie i odtworzenie schodów prowadzących na
scenę z obu stron.
Zakłada się też demontaż istniejącego dolnego pasa stalowych belek. Górny pas po oczyszczeniu
należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować w kolorze szarym RAL7023. Górny pas belek będzie
służył do podwieszania rampy scenicznej z techniką sceniczną. Istniejące belki stalowe mocowane są
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do belek żelbetowych poprzez blachy czołowe za pomocą kotew stalowych. Na każde z połączeń
przypadają dwie kotwy. Należy zwiększyć ich ilość do czterech kotew na każde połączenie. Przyjmuje
się kotwy stalowe ocynkowane do stosowania na zewnątrz – śruby rozprężne HILTI M14 mocowane
po przekątnej blachy czołowej.
Konstrukcja zadaszenia to wiązary stalowe z kształtowników zamkniętych spawanych, składających
się z rozwidlonych zdwojonych słupów w kształcie litery V i opartej na nich łukowej belki zadaszenia.
5 wiązarów mocowanych będzie bezpośrednio, przegubowo do konstrukcji posadowienia sceny –
zewnętrznych belek oczepowych, fundamentowych. Słupy mocowane będą za pośrednictwem stóp
przykręconych do podłoża. Konstraukcja wg PT Konstrukcji.
Pokrycie dachu z blachy dachowej trapezowej T55, mocowanej do płatwie z kształtowników
stalowych zimno giętych Z150. Mocowanie arkuszy blachy zgodnie z instrukcją producenta. Z uwagi
na występujące w tym miejscu silne wiatry z kierunku Zalewu Szczecińskiego, należy uwzględnić
zagęszczenie mocowania blachy do podkonstrukcji zwłaszcza w brzegowych pasach zadaszenia.
Odwodnienie dachu poprzez dwie rynny Ǿ120, po obu stronach dachu, z odprowadzeniem wody
rurami Ǿ80 na teren zielony za sceną. Rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy tytanowo cynkowej
powlekanej w kolorze szarym RAL7023.
Tylna i boczne ściany, dla ochrony przed warunkami atmosferycznymi, wypełnione będą płytami z
poliwęglanu litego co najmniej trudno zapalnego, przeźroczystego o grubości 10mm. Mocowanie płyt
do elementów konstrukcyjnych zadaszenia pomiędzy słupami.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana w kolorze szarym RAL 7023.
Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego stwierdza się: W obszarze projektowanego
obiektu panują proste warunki gruntowe. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz.463), dla projektowanego obiektu, ustalono pierwszą kategorię geotechniczną.
10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTU
10.1

INFORMACJE OGÓLNE

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KUBATURA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ILOŚĆ KONDYGNACJI
DACH
DŁUGOŚĆ
SZEROKOŚĆ
WYSOKOŚĆ OBIEKTU BUDOWLANEGO
10.2

189,13m2
Obiekt niekubaturowy
1
płaski
16,60m
14,10m
8,00m

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB

Estrada jako obiektów budowlanych niebędących budynkiem, przeznaczona na potrzeby użyteczności
publicznej, w której znajduje się strefa pożarowa o powierzchni nie przekraczającej 1 000 m2,
przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób

10.3

USYTUOWANIE BUDYNKU, ODLEGŁOŚCI OD BUDYNKÓW SĄSIADUJĄCYCH
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Obiekt służy celom użyteczności publicznej. Odległość projektowanego obiektu wynosi:
• od granicy z akwenem wody Zalewu Szczecińskiego ( kierunek południowym ) – 6,78m,
• od granicy z działką w kierunku północnym – 22,64m,
• od granicy z działką w kierunku wschodnim – 9,58m
• od granicy z działką w kierunku zachodnim – 89,96m
10.4
EWAKUACJA LUDZI
Ewakuacja ludzi ze sceny estrady, odbywać się będzie poprzez istniejące stopnie bezpośrednio na
teren. Teren utwardzony przed estradą jest otwarty.
10.5
ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantu zewnętrznego o ciśnieniu 3,5 MPa, o
wydajności min. 10 dm/s, zlokalizowanego w ulicy Portowej, w odległości 73m, mniejszej niż 75 m.
10.6
DROGA POŻAROWA DO OBIEKTU SCENY
Z drogi publicznej istnieje możliwość wjazdu na przyległy teren portu. Nawierzchnia terenu portu
jest utwardzona. Zapewnia nośność co najmniej 100 kN i umożliwia przejazd samochodów
pożarniczych bez konieczności cofania ( zapewnia plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20x20
m).
Umożliwia to traktowanie tej powierzchni jako drogi pożarowej do obiektu sceny. W odległości 15 m
od drogi pożarowej dostępny jest obwód zewnętrzny sceny ( osłonięty ścianami z płyt
poliwęglanowych ) wynoszący ok. 50% obwodu obudowy zewnętrznej sceny.
11. UWAGI KOŃCOWE
Przedmiotowy budynek należy realizować zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunków
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych.
Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym określanym
przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń.
Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób
uprawnionych.
Wszystkie użyte do budowy i wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i
świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na
stosowanie ich na terenie Polski.
W przypadkach nieokreślonych w dokumentacji technicznej przy wyborze producentów i dostawców
poszczególnych materiałów i elementów, powinna być stosowana zasada analizy i wyboru jednej z
kilku ofert przy pełnej informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiału, elementu czy
świadczonej usługi ofertodawcy. Należy zwracać szczególną uwagę na gwarancje producenta oraz
szybkość i koszty ewentualnego serwisu.
Wszelkie wątpliwości dot. dokumentacji należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
W rozstrzygnięciach spraw finansowych powinni brać udział przedstawiciele Inwestora i nadzoru
inwestorskiego.
mgr inż. arch. Piotr Czujkowski
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