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Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie dwóch szklarni pasywnych przeznaczonych na cele 

gospodarcze w ramach zabudowy zagrodowej na działce nr 58/1, obręb Tomaszyn, wieś Tomaszyn 

 

Dwa budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone w kształcie prostokąta o wymiarach 
ok. 4,5x6,4m każdy zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, drewnianej z 
wielospadzistym, lekkim dachem. Ściany nośne w technologii szkieletowej , drewnianej 
według oddzielnego opracowania 

 
 

Fundamenty 
Obiekt posadowiony będzie na ławach szerokości 50cm i stopach fundamentowych o 
wymiarach 50x60cm. Konstrukcja będzie oddylatowana od budynku istniejącego. 
Dla przedmiotowej działki opracowana została opinia geotechniczna. Według niej w poziomie 
posadowienia pod warstwami humusu i nasypów niebudowlanych występują piaski gliniaste 
i gliny piaszczyste. Woda gruntowa znacznie poniżej poziomu posadowienia. Budynek zalicza 
się do I 
kategorii geotechnicznej. Fundamenty zbrojone według rysunków wykonawczych prętami 
ze stali AIIIN . 
W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntów nienośnych należy je wybrać i zastąpić 

zagęszczaną pospółką. Należy zapewnić nadzór geologa, który zatwierdzi wymianę gruntu i 

potwierdzi 

odpowiednie wykonanie zagęszczonego nasypu poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy. 
 

Ścianki fundamentowe 
Ścianki fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe grubości 25cm. Ścianki zbrojone 
według rysunków wykonawczych prętami #8co20 pionowo #8co15 poziomo ze stali AIIIN . 

 
 

Słupki fundamentowe 
Słupki żelbetowe przy krawędzi istniejącego budynku zaprojektowano jako żelbetowe o 
wymiarach 28x35cm. Zbrojenie według rysunków wykonawczych prętami 4#10 pionowo i 
#6co15 poziomo ze stali AIIIN . 

 
 

Elementy żelbetowe należy poddawać procesowi pielęgnacji: w okresie letnim poprzez 
zraszanie świeżego betonu i okrywanie geowłókniną, zabezpieczając przed utratą wilgotności 
(od 3 do 7 dni); w okresie zimowym poprzez ‘ogacanie’ elementów, zabezpieczając przed 
nadmierną utratą ciepła 
(proces ten powinien trwać do momentu uzyskania wytrzymałości betonu 
7MPa). Budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 
Połączenia konstrukcji drewnianej według opracowania części konstrukcji drewnianej. 

Elementy drewniane zabezpieczyć pod względem biotycznym stosując odpowiednie, dostępne 

na rynku, ekologiczne preparaty do impregnacji drewna. 

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programów obliczeniowych Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2019. 

1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
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1.1. Warunki geotechniczne i hydrologiczne 

 
Szczegóły patrz - opinia geotechniczna. 

 
 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi projektowany budynek 

został zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 

posadowienie niewielkich obiektów budowlanych (1- lub 2-kondygnacyjne budynki 

mieszkalne i 

gospodarcze), o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych 

warunkach gruntowych. 

Ocena opisanych wyżej warunków pozwala na stwierdzenie, że posadowienie 

przedmiotowego budynku jest w pełni możliwe i nie wyklucza się dla badanego 

terenu możliwości posadowienia bezpośredniego. 

 
 

1.2. Materiały konstrukcyjne 

 
Beton płyty fundamentowej C20/25 

 
Stal zbrojeniowa A-IIIN (np. B500SP) 

 
Drewno konstrukcyjne C24 

 
Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg technologii wybranego wykonawcy wg 

opisu branży architektonicznej. 

Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę 

muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne oraz 

certyfikaty. 

Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie w 

uzgodnieniu z autorem projektu. 
 

Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być dokonana 

jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu. 
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1.3. Założenia przyjęte do obliczeń statycznych 
 

Obciążenie zmienne użytkowe: 
 

Dla poziomu gruntu 3,0kN/m2 

 

Obciążenie zmienne w całości krótkotrwałe – śnieg. 
 

Przyjęto wartości na podstawie normy PN-EN 1991-1-3:2005. 

Zestawienie obciążeń. 

Pokrycie dachu – poliwęglan (wariant opcjonalny –szkło) 55kg/m2 

 

 
1.4. Obliczenia statyczne (wyniki podstawowych elementów) 

Stopa 
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1. Podłoże gruntowe 

1.1. Teren 

Istniejący względny poziom terenu: zt = 0,00 m, 

Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m. 

1.2. Warstwy gruntu 

Lp. Poziom 
stropu 

Grubość warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt. 

 [m] [m]  [m] 

1 0,00 nieokreśl. Piasek średni brak wody 

1.3. Zasypka 

Charakterystyczny ciężar objętościowy: z char = 20,00 kN/m3, 

Współczynnik obciążenia: zf = 1,20. 

1.4. Parametry geotechniczne występujących gruntów 

Symbol ID IL  stopień cu u M0 M 

gruntu [ ] [ ] [t/m3] wilgotn. [kPa] [ 0] [kPa] [kPa] 

Ps 0,35  1,85 wilg. 0,00 32,1 72494 80549 

2. Konstrukcja na fundamencie 

Typ konstrukcji: słup prostokątny 

Wymiary słupa:   b = 0,30 m, l = 0,30 m, 

Współrzędne osi słupa: x0 = 0,00 m, y0 = 12,00 

m, 

Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  = 0,000. 

3. Posadzki 

3.1. Posadzka 1 

Względny poziom posadzki:  pp1 = 0,00 m, grubość: h = 0,12 m, 

Charakterystyczny ciężar objętościowy: p1 char = 22,00 kN/m3, 

Obciążenie posadzki: qp1 = 3,00 kN/m2, współcz. obciążenia: qf = 

1,20, Wymiary posadzki: dx = 2,00 m, dy = 2,00 m. 

3.2. Posadzka 2 

Względny poziom posadzki:  pp2 = 0,00 m, grubość: h = 0,12 m, 

Charakterystyczny ciężar objętościowy: p2 char = 22,00 kN/m3, 

Obciążenie posadzki: qp2 = 3,00 kN/m2, współcz. obciążenia: qf = 

1,20, Wymiary posadzki: dx = 2,00 m, dy = 2,00 m. 

4. Warstwa wyrównawcza pod 

fundamentem Grubość: h = 0,10  m, 

Charakterystyczny ciężar objętościowy: ww char = 22,00 kN/m3, 

5. Obciążenie od konstrukcji 

Względny poziom przyłożenia obciążenia: zobc = 0,65 m. 

Wypadkowa obciążenia konstrukcji powyżej 3*B ponad poziomem 

posadowienia. Lista obciążeń: 

 
 

 
* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe, 

D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 

6. Materiał 

Rodzaj materiału: żelbet 

Lp Rodzaj N Hx Hy Mx My 

 obciążenia* [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [] 

1 D 18,0 3,0 3,0 0,00 0,00 1,40 
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Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W, 
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Średnica prętów zbrojeniowych: 

na kierunku x: dx = 10,0 mm, na kierunku y: dy = 10,0 

mm, Kierunek zbrojenia głównego: x, 

Grubość otuliny: 5,0 cm. 

W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion. 

7. Wymiary fundamentu 

Względny poziom posadowienia: zf = 1,00 m 

Kształt fundamentu: prosty 

Wymiary podstawy:  Bx = 0,50 m, By = 0,50 m, 

Wysokość: H = 0,35 m, 

Mimośrody: Ex = 0,00 m, Ey = 0,10 m. 

 
8. Stan graniczny I 

8.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów 

Nr obc. Rodzaj obciążenia Poziom 
[m] 

Wsp. nośności Wsp. 
mimośr. 

* 1 D 1,00 0,30 0,63 

8.2. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr 1 

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 0,50 m, By = 

0,50 m. Względny poziom posadowienia: H = 1,00 m. 

Rodzaj obciążenia: D, 

Zestawienie obciążeń: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę 

obciążenia obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników 

obciążenia. 

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji: 

siła pionowa: N = 18,00 kN, mimośrody wzgl. podst. fund. Ex = 0,00 m, Ey = 0,10 m, 

siła pozioma: Hx = 3,00 kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = 0,35 m, 

siła pozioma: Hy = 3,00 kN, mimośród względem podstawy fund. Ez = 0,35 

m, moment: Mx = 0,00 kNm, moment: My = 0,00 kNm. 

Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu 

Obciążenie pionowe: 

Nr = N + G = 18,00 + 5,57 | 3,62 = 23,57 | 21,62 kN. 

Momenty względem środka podstawy: 

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 18,00·0,10 - 3,00·0,35 + 0,00 + (-0,21) | (-0,10) = 0,54 | 0,65 

Pozycja Obc. char. Ex Ey  Obc. obl. Mom. obl. Mom. obl. 

 [kN] [m] [m] [] G [kN] MGx [kNm] MGy [kNm] 

Fundament 2,15 0,00 0,00 1,1(0,9) 2,36 0,00 0,00 

Zasypka - pole 1 0,69 0,14 -0,11 1,3(0,8) 0,90 -0,10 0,13 

Zasypka - pole 2 0,69 -0,14 -0,11 1,3(0,8) 0,90 -0,10 -0,13 

Zasypka - pole 3 0,20 -0,20 0,17 1,3(0,8) 0,25 0,04 -0,05 

Zasypka - pole 4 0,20 0,20 0,17 1,3(0,8) 0,25 0,04 0,05 

C.wl. posadzki 1 0,17 0,14 -0,11 1,3(0,8) 0,22 -0,02 0,03 

C.wl. posadzki 2 0,17 -0,14 -0,11 1,3(0,8) 0,22 -0,02 -0,03 

Obc. posadzki 1 0,20 0,14 -0,11 1,2(0,0) 0,23 -0,03 0,03 

Obc. posadzki 2 0,20 -0,14 -0,11 1,2(0,0) 0,23 -0,03 -0,03 
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kNm. 
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kNm. 

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -18,00·0,00 + 3,00·0,35 + 0,00 + 0,00 | (0,00) = 1,05 | 1,05 

Mimośrody sił względem środka 

podstawy: erx = |Mry/Nr| = 1,05/21,62 = 

0,05 m, 

ery = |Mrx/Nr| = 0,65/21,62 = 0,03 m. 

erx/Bx + ery/By = 0,097 + 0,060 = 0,158 m < 0,250. 

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. 

Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 

Bx  = Bx  2·erx = 0,50 - 2·0,04 = 0,41 m, By  = By  2·ery = 0,50 - 2·0,02 = 0,45 m. 

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 

3): średnia gęstość obliczeniowa: D(r) = 1,67 t/m3, 

minimalna wysokość: Dmin = 1,00 m, 

obciążenie: D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·1,00 = 16,33 kPa. 

Współczynniki nośności podłoża: 

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego: u(r) = u(n)· m = 32,10·0,90 = 28,890, 

spójność: cu(r) = cu(n)· m = 0,00 kPa, 

NB = 6,31 NC = 27,62, ND = 16,24. 

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: 

tg x = |Hx|/Nr = 3,00/23,57 = 0,13, tg x/tg u(r) = 0,1273/0,5518 = 

0,231, iBx = 0,64, iCx = 0,77, iDx = 0,79. 

tg y = |Hy|/Nr = 3,00/23,57 = 0,13, tg y/tg u(r) = 0,1273/0,5518 = 

0,231, iBy = 0,64, iCy = 0,77, iDy = 0,79. 

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: 

B(n)· m·g = 1,85·0,90·9,81 = 16,33 kN/m3. 

Współczynniki kształtu: 

mB = 1  0,25·Bx /By  = 0,77,mC = 1 + 0,3·Bx /By  = 1,27, mD = 1 + 1,5·Bx /By  = 

2,36 Odpór graniczny podłoża: 

QfNBx = Bx By (mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND· D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB· B(r)·g·Bx ·iBx) = 95,65 

kN. QfNBy = Bx By (mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND· D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB· B(r)·g·By ·iBy) = 96,06 

kN. 

Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 

Nr = 23,57 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·95,65 = 77,48 kN. 

Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 
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1. Podłoże gruntowe 

1.1. Teren 

Istniejący względny poziom terenu: zt = 0,00 m, 

Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m. 

1.2. Warstwy gruntu 

Lp. Poziom 
stropu 

Grubość warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt. 

 [m] [m]  [m] 

1 0,00 nieokreśl. Piasek średni brak wody 

1.3. Zasypka 

Charakterystyczny ciężar objętościowy: z char = 20,00 kN/m3, 

Współczynnik obciążenia: zf = 1,20. 

1.4. Parametry geotechniczne występujących gruntów 

Symbol ID IL  stopień cu u M0 M 

gruntu [ ] [ ] [t/m3] wilgotn. [kPa] [ 0] [kPa] [kPa] 

Ps 0,35  1,85 wilg. 0,00 32,1 72494 80549 

2. Konstrukcja na 

fundamencie Typ 

konstrukcji: ściana 

Szerokość: b = 0,24 m, długość: l = 3,00 m, 

Współrzędne końców osi ściany: 

x1 = 3,23 m, y1 = 13,73 m, x2 = 3,23 m, y2 = 16,73 m, 

Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  = 0,000. 

3. Posadzki 

3.1. Posadzka 1 

Względny poziom posadzki:  pp1 = 0,00 m, 

Grubość: h = 0,12 m, charakt. ciężar objętościowy: p1 char = 22,00 

kN/m3, Obciążenie posadzki: qp1 = 2,00 kN/m2, współcz. obciążenia: 

qf = 1,20, Wymiar posadzki: dx = 2,00 m. 

0,00 0,00 0,00 

x 

z 

Ps 

1,00 
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0
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0
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3.2. Posadzka 2 
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Względny poziom posadzki:  pp2 = 0,00 m, 

Grubość: h = 0,12 m, charakt. ciężar objętościowy: p2 char = 22,00 kN/m3, 

Obciążenie posadzki: qp2 = 2,00 kN/m2, współczynnik obciążenia: qf = 

1,20. Wymiar posadzki: dx = 2,00 m. 

4. Warstwa wyrównawcza pod 

fundamentem Grubość: h = 0,10  m, 

Charakterystyczny ciężar objętościowy: ww char = 22,00 kN/m3. 

5. Obciążenie od konstrukcji 

Względny poziom przyłożenia obciążenia: zobc = 0,65 m. 

Wypadkowa obciążenia konstrukcji powyżej 3*B ponad poziomem 

posadowienia. Lista obciążeń: 

 
 

 
* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe, 

D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 

6. Materiał 

Rodzaj materiału: żelbet 

Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W, 

Średnica prętów zbrojeniowych: 

na kierunku x: dx = 8,0 mm, na kierunku y: dy = 10,0 

mm, Kierunek zbrojenia głównego: x, 

Grubość otuliny: 5,0 cm. 

W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion. 

7. Wymiary fundamentu 

Względny poziom posadowienia: zf = 1,00 m 

Kształt fundamentu: prosty 

Wymiary podstawy:  B = 0,50 m, L = 3,00 m, 

Wysokość: H = 0,30 m, mimośród: E = 0,00 

m. 

 
8. Stan graniczny I 

8.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów 

Nr obc. Rodzaj obciążenia Poziom [m] Wsp. nośności Wsp. mimośr. 

* 1 D 1,00 0,26 0,89 

8.2. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr 1 

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 0,50 m, L = 

3,00 m. Względny poziom posadowienia: H = 1,00 m. 

Rodzaj obciążenia: D, 

Zestawienie obciążeń: 

Lp Rodzaj N Hx My 

 obciążenia* [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [] 

1 D 9,0 2,0 1,00 1,40 

 

Pozycja Obc. char. Ex  Obc. obl. G Mom. obl. MG 

 [kN/m] [m] [] [kN/m] [kNm/m] 

Fundament 3,68 0,00 1,1(0,9) 4,05 0,00 

Zasypka - pole 1 1,51 -0,18 1,3(0,8) 1,96 -0,36 

Zasypka - pole 2 1,51 0,18 1,3(0,8) 1,96 0,36 

C.wl. posadzki 1 0,34 -0,19 1,3(0,8) 0,45 -0,08 

C.wl. posadzki 2 0,34 0,19 1,3(0,8) 0,45 0,08 
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Obc. posadzki 1 0,26 -0,18 1,2(0,0) 0,31 -0,06 

Obc. posadzki 2 0,26 0,18 1,2(0,0) 0,31 0,06 

Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę 

obciążenia obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników 

obciążenia. 

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu: 

siła pionowa: N = 9,00 kN/m, mimośród względem podstawy fund. E = 0,00 m, 

siła pozioma: Hx = 2,00 kN/m, mimośród względem podstawy fund. Ez = 0,35 

m, moment: My = 1,00 kNm/m. 

Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu 

Obciążenie pionowe: 

Nr = (N + G)·L = (9,00 + 9,48 | 6,27)·3,00 = 55,45 | 45,82 kN. 

Moment względem środka podstawy: 

Mr = (-N·E + Hx·Ez + My + MGy)·L = (-9,00·0,00 + 2,00·0,35 + 1,00 + 0,00 | 0,00)·3,00 = 5,10 | 

5,10 kNm. 

Mimośród siły względem środka 

podstawy: er = |Mr/Nr| = 5,10/45,82 = 

0,11 m. 

er = 0,11 m < 0,13 m. 

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. 

Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 

B  = B  2·er = 0,50 - 2·0,09 = 0,32 m, L  = L = 3,00 m. 

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): 

średnia gęstość obl.: D(r) = 1,68 t/m3, min. wysokość: Dmin = 1,00 m, 

obciążenie: D(r)·g·Dmin = 1,68·9,81·1,00 = 16,49 kPa. 

Współczynniki nośności podłoża: 

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego: u(r) = u(n)· m = 32,10·0,90 = 28,890, 

spójność: cu(r) = cu(n)· m = 0,00·0,90 = 0,00 kPa, 

NB = 6,31 NC = 27,62, ND = 16,24. 

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: 

tg  = |Hx|·L/Nr = 2,00·3,00/55,45 = 0,1082, tg /tg u(r) = 0,1082/0,5518 = 

0,196, iB = 0,68, iC = 0,80, iD = 0,82. 

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową: 

B(n)· m·g = 1,85·0,90·9,81 = 16,33 kN/m3. 

Współczynniki kształtu: 

mB = 1  0,25·B /L  = 0,97,mC = 1 + 0,3·B /L  = 1,03, mD = 1 + 1,5·B /L  = 1,16. 

Odpór graniczny podłoża: 

QfNB = B L (mC·NC·cu(r)·iC + mD·ND· D(r)·g·Dmin·iD + mB·NB· B(r)·g·B ·iB) = 260,98 

kN. Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 

Nr = 55,45 kN < m·QfNB = 0,81·260,98 = 211,40 kN. 

Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 
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2.1. Kopia uprawnień budowlanych. 
 

 

2. Załączniki – kserokopie uprawnień budowlanych 
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2.2. Kopia zaświadczenia z izby 
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3. Spis 
rysunków 

 

 

PW-K-01 
 

Szalunek fundamentów 
 

skala 1:50 

PW-K-02 Zbrojenie fundamentów cz.1 skala 1:50 

PW-K-03 Zbrojenie fundamentów cz.2 skala 1:25 
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1. Przedmiot i teren inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch szklarni pasywnych przeznaczonych na cele 
gospodarcze w ramach zabudowy zagrodowej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 
58/1, obręb 281409_5.0033, Tomaszyn, we wsi Tomaszyn, gmina Olsztynek, powiat olsztyński. 

 
2. Podstawa opracowania 

Podstawę sporządzenia Projektu stanowią m.in.: 
- umowa z Inwestorem 
- aktualna mapa do celów projektowych, 
- obowiązujące przepisy polskiego prawa budowlanego, normy polskie i europejskie oraz 

przepisy odrębne, w tym m.in. 
 

2.1    Zgodnie z § 12. ust 4. pkt 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.0.1065): W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej (…) dopuszcza się budowę 
budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 
3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą 
bez okien i drzwi. 

 
2.2. Zgodnie z Art. 29 ust 2. pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 

Nr 89 poz. 414 z późn. zm.): Nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowa 
obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w 
ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni 
zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m. 

 
3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne parametry 

techniczne i zestawienie powierzchni. 
Projektowane dwie szklarnie pasywne pełnić mają funkcję miejsca do rozmnażania warzyw i 
innych roślin wykorzystywanych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. 
Szklarnie pasywne nie będą ogrzewane, nie będą podłączone do sieci energetycznej, wodno- 
kanalizacyjnej i innych i nie będą posiadały instalacji wewnętrznych. 

 
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego. 
Długość dwóch szklarni pasywnych (szerokość elewacji frontowej): 12,82m 
Szerokość:  4,50m 
Wysokość do gzymsu: 1,91m 
Wysokość do kalenicy: 2,80m 
Kąt nachylenia dachu: 11 st. 

 
Zestawienie powierzchni obiektu budowlanego. 
Powierzchnia zabudowy 2 x 28,85mkw = 57,70 mkw 
Powierzchnia użytkowa 2 x 25,65mkw = 51,30 mkw 

 
Obliczenia powierzchniowe zostały wykonane zgodnie z normą PN-ISO 9836 ISO 9836:2011 
„Właściwości użytkowe w budownictwie; Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych”. 

 
4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Projektowane szklarnie pasywne są niepodpiwniczone, parterowe – posiadają jedną 
kondygnację nadziemną, dach jednospadowy. 
Jednonawowe szklarnie pasywne przeznaczone są dla rozmnażania warzyw i innych roślin 
wykorzystywanych w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 
Projektowane dwie szklarnie pasywne posiadają otwory wejściowe dla transportu. 
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5. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych przedstawione są w części rysunkowej projektu 
oraz w projekcie branży konstrukcyjnej, który jest integralną częścią niniejszego opracowania. 

 
6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. Patrz 

pkt 7 i 10. 
 
7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

Szklarnie pasywne będą posiadały instalację ogrzewania – patrz pkt 10 oraz wewnętrzną instalację 
oświetleniową zasilaną z baterii fotowoltaicznych. 

 
 
8. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Szklarnie nie będą podłączone do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i innych. 
 
9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko 
Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 
rozporządzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz.1397 ze zm.). 

 
10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię. 
Szklarnie pasywne będą ogrzewane na trzy sposoby: przez bezpośrednią insolację ścian transparentnych, 
z użyciem gruntowego wymiennika ciepła oraz z użyciem instalacji solarnej podgrzewającej wodę 
używaną jako czynnik grzewczy. Energia elektryczna dla instalacji oświetleniowej pochodzić będzie 
z baterii fotowoltaicznych. 

 
11. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego 

Szklarnie pasywne ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikują się, jako 
produkcyjno-magazynowe – PM. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku 
Q ≤ 500 MJ/m2. Klasa odporności pożarowej E. 
Wielkość strefy pożarowej PM nie przekracza wartości dopuszczalnej w tym przypadku, czyli 20 000 
m2. 
Zapewniono przejście ewakuacyjne o długości nieprzekraczającej 100 m. 

 
13. Zagadnienia sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Obsługa szklarni pasywnej będzie korzystała z pomieszczeń socjalnych i higieniczno- sanitarnych 
zlokalizowanych w istniejących budynkach na terenie gospodarstwa. Nie projektuje się wentylacji, 
ani wpustów podłogowych. Dach zaprojektowany jest jako nieużytkowy. 

 
14. Uwagi końcowe 

Wolą projektanta zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych na podstawie 
rysunków niniejszego projektu – dla potrzeb budowy zostanie sporządzony projekt wykonawczy 
lub/i dokumentacja wykonawcy. 
Projekt chroniony prawem autorskim. Dokonywanie zmian w trakcie realizacji, powielanie oraz 
udostępnianie dokumentacji osobom trzecim możliwe jest wyłącznie za zgodą projektanta – Autora. 
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