1

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY WIATY NAD PLATFORM ODPRAW – WJAZDOW i WYJAZDOW
DROGOWEGO PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH

1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora wy onione w drodze przetargu na opracowanie projektu budowlano –
wykonawczego wiaty na platform odpraw.
1.2 Wypis z miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Bartoszyce w
rejonie przej cia granicznego w Bezledach.
1.3 Koncepcja rozwi za funkcjonalnych zaakceptowana przez Inwestora oraz u ytkownika
obiektu.
1.4 Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500
1.5 Wizja lokalna stanu istniej cego.
1.6 Dokumentacja geotechniczna – wykonana w czerwcu 2008 r. przez uprawnionego geologa
mgra Marka Winskiewicza.
1.7 Obowi zuj ce normy i przepisy budowlane.

2.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie wiaty nad platform odpraw. Wiata zabezpiecza przed
opadami atmosferycznymi kontroluj cych i kontrolowanych. Pod dachem zlokalizowane s
pawilony kontrolerskie, kana dla samochodów osobowych oraz platformy do kontroli
samochodów z wysoko ci.
Zakres opracowania obejmuje:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY architektury, konstrukcji, cz ci bran owe
projektu i zintegrowany system bezpiecze stwa

3.

DANE OGÓLNE WIATY I OS ONY

Powierzchnia zabudowy (rzut poziomy dachu) – Pz – 2790,82m²
Wysoko

– 5,36 / 8,31m
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4.

OPIS STANU ISTNIEJ CEGO

W miejsce istniej cej wiaty o dachu stromym projektuje si wiat z dachem p askim. Istniej ca
wiata jest wykonana w konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa.
Z uwagi na zmian ilo ci i szeroko ci wysepek odpraw zmieniaj si rozstawy s upów i ca a
konstrukcja wiat.

4.1 Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowe: zawarte w dokumentacji geotechnicznej pod

a, dokonanych w

kwietniu 2004 r. oraz w czerwcu 2008 r. przez uprawnionego geologa mgra Marka
Winskiewicza. Na podstawie w/w dokumentacji geotechnicznej stwierdzono,
geologiczna badanego obszaru jest stosunkowo zró nicowana. W pod

e budowa

u pod nasypami i gleb

o bardzo zró nicowanej mi szo ci wyst puj spoiste i sypkie utwory deluwialne i jeziorne,
utwory organiczne, gliny lodowcowe oraz piaski. Jako bezpo rednie pod

e dla projektowanej

wiaty mo na wykorzysta : gliny, piaski oraz gliny i piaski morenowe. Zaprojektowano
wymian gruntów spod fundamentów, nale y w ca

ci usun : nasypy niebudowlane,

gleb oraz grunty organiczne, a tak e podziemne uzbrojenie, tak a eby w dnie wykopu
znalaz y si

grunty no ne. Wymieniany grunt pod fundamentami nale y zast pi

podsypk piaskow . Z uwagi na no, e w dnie wykopu zalegaj gruntu spoiste, pierwsz
warstw podsypki piaskowej gr. ~ 0,30 m nale y stabilizowa cementem, pozosta

cz

nale y zag szcza warstwami do ID=0,50 (konieczny odbiór podsypki przez uprawnionego
geologa).
W trakcie prac ziemnych i fundamentowych nale y bardzo ostro nie obchodzi si
z gruntami w dnie wykopu. Du a ich cz

mo e ulega wtórnemu uplastycznieniu pod

wp ywem wstrz sów. W przypadku uplastycznienia gruntu – wybra na ca a g boko

jego

zalegania i zast pi go podsypk piaskow o jak wy ej. Nale y równie ostro nie post powa z
napotkanymi w wykopie nawodnionymi piaskami – wybieranie ich bez uprzedniego
odwodnienia mo e doprowadzi do ich rozlu nienia.
Warunki wodne s

korzystne dla eksploatacji obiektu, natomiast niekorzystne dla

wykonawstwa – woda gruntowa wyst puje stosunkowo g boko, ale b dzie utrudnia a prace
ziemne podczas projektowanej wymiany gruntu, dlatego nale y by

przygotowanym na

intensywne odwodnienie wykopu. Warunki gruntowo – wodne nale y traktowa , jako z
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one.

3
W czasie prac ziemnych i fundamentowych nale y zapewni
fundamentom pobliskiej hali. Nie wolno dopu ci

do osuwania si

bezpiecze stwo

gruntu spod tych

fundamentów.
Fundamenty chroni przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi odkrytych
fundamentów w okresie temperatur ni szych ni 0°C. Grunty w dnie wykopu nale y sprawdzi
przez uprawnionego geologa. Pod wszystkimi awami projektuje si chudy beton (beton klasy
C8/10).
boko

przemarzania wg PN-81/B-03020 wynosi 1,20m. Przekrycie fundamentów

min. 1,20m.
Uwaga:
dokona sprawdzenia dna wykopu oraz podsypek z udzia em uprawnionego
geologa,
prace fundamentowe wykonywa po wytyczeniu osi przez uprawnionego
geodet .
podczas prowadzenie prac fundamentowych odpompowywa wod z wykopu.
przy prowadzeniu prac w pobli u fundamentów istniej cych nie wolno
dopu ci do osuwania si z pod nich gruntu.
5.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ WIATY

5.1.

Opis wiaty

Wiata jest obiektem nie obudowanym, wieloprz

owym w konstrukcji stalowej. Zadaszenie

obejmuje wysepki z pawilonami kontrolerskimi przy pasach odpraw samochodów osobowych,
ci arowych i autobusów.
Nad pawilonami kontrolerskimi projektuje si

wietlik dachowy z samono nego poliw glanu

typu Lastra Grecata Curva 495 Dostawca ROBELIT Sp. o.o.
Przekrycie stanowi blachy trapezowe BTD 35 powlekane w kolorze jasno-szarym.

6.

OPIS KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW WIATY

6.1.

Roboty rozbiórkowe

W pierwszej kolejno ci nale y zlikwidowa istniej cy kana i rozebra zwy
stalowej. Przed przebudow wysepek kontrolnych, nale y rozebra ca
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w konstrukcji

wiaty.
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6.2.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy elbetowe – z betonu C20/25, zbrojone stal 34GS wg cz ci
konstrukcyjnej projektu.
Pod wszystkimi fundamentami projektuje si chudy beton (beton klasy C8/10) gr. min.
10,0 cm
Na kierunku wjazdowym do Polski, na pasie dla samochodów osobowych projektuje si kana
przegl dowo – obs ugowy o d ugo ci 8,0m i szeroko ci 0,9m. Zej cie do kana u stanowi :
schody betonowe (beton C16/20 (B20), stal St0S-b, do betonu nale y doda

rodki

uszczelniaj ce np. HYDROBET) zbrojone konstrukcyjne – przeciwskurczowe, oraz drabina
stalowa spawana (stal S235JRG1 (St3SX), elektroda ER1.46) znajduj ca si po przeciwnej
stronie schodów. Wewn trz kana u nale y wykona spadki do pojemnika (40x40x30 cm) z
kratk . Kana wyposa ony jest w usytuowane naprzeciw siebie wn ki: narz dziow

oraz

wietleniowo – elektryczn . Kana posiada wentylacj mechaniczn (przed betonowaniem
nale y u

instalacj wentylacji mechanicznej). Na cz ciach kana u stykaj cych si z

gruntem nale y wykona izolacj przeciwwodn poziom oraz pionow .
Konstrukcja kana ów wykonana jest z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego
konstrukcyjnie przeciwskurczowo stal klasy 34GS i St0S-b. Konstrukcja kana ów sk ada si : z
podstawy betonowej o grubo ci 50 cm, rdzeni elbetowych R1 o przekroju 20x57 cm, cian
betonowych V1 o gr. 20 cm, cian betonowych V2 i V3 o grubo ci 57 cm, w których
umieszczone s wn ki: narz dziowe oraz o wietleniowo – elektryczne. Zbrojenie pod

ne

konstrukcji kana ów nale y czy na zak ad min. 50 rednic.
Konstrukcj kana u nale y wykona na min. 10 cm podk adzie z chudego betonu.
Wykona wg opisu i projektu konstrukcji.
6.3.

Konstrukcja stalowa

Konstrukcj no

stanowi s upy stalowe z rur Ø 244,5x22,2. Wszystkie s upy obustronnie

zako czone markami. Marki dolne mocowane do fundamentów za pomoc

rub fajkowych..

Rozstaw s upów w kierunku równoleg ym do rygli z dwuteownika szerokostopowego,
urowego I 400 HEB ap wynosi : 2x600, 630, 700, 730, 910, 1010,1030cm. W kierunku
prostopad ym rozstaw wynosi 2x 690, 3x750cm.
Nieregularny rozstaw s upów wynika z ró nej szeroko ci pasów jezdnych przeznaczonych dla
ró nej wielko ci pojazdów.
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6.3.1. Rygle stalowe i pokrycie dachowe
Rygle projektuje si z dwuteownika szerokostopowego, a urowego I 400 HEB ap. Konstrukcj
no

pod pokrycie dachowe stanowi p atwie typu: Z 350 o gr. 3,0 mm znajduj cych si w

ofercie firmy FLORPROFILE. P atwie zetowe nale y czy ze sob (wg zalece producenta),
tak, aby schematem statycznym p atwi by a belka wieloprz

owa.

Pokrycie dachowe stanowi stalowe powlekane p yty z blachy trapezowej BTD35 w kolorze
Ral 7035, mocowane do p atwi za pomoc

rub samonawiercaj cych Hilti ze stali nierdzewnej

przez przek adki z pasków spienionego polipropylenu. Powierzchnia dachu stanowi
jednocze nie tarcz poziom usztywniaj

6.3.2.

.

wietlik dachowy

Nad pawilonami kontrolerskimi projektuje si

wietliki dachowe z samono nego poliw glanu

typu Lastra Grecata Curva 495 Dostawca ROBELIT Sp. o.o.

6.3.3. Obudowa dachu - attyka
Konstrukcj attyki stanowi kratownica stalowa mocowana do konstrukcji no nej rygli lub
atwi wg cz ci konstrukcyjnej projektu. Zewn trzny panel powlekany PW FLORPROFILE w
kolorze RAL 7032. Mocowanie paneli systemowe FLOFPROFILE.

6.4.

Odprowadzenie wody z dachu

Odprowadzenie wody z dachu w systemie QuickStream firmy Wavin podci nieniowego
odwadniania dachów.

6.5.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Podstawow konstrukcj stalow oczy ci do II – stopnia czysto ci i zabezpieczy
antykorozyjnie (np. mini o owiow lub farb antykorozyjn Dekoral UNIKOR C) nast pnie
pomalowa dwukrotnie farb chlorokauczukow w kolorze Ral 7035.
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7.

PROJEKTOWANE INSTALACJE

7.1.

Elektryczna

wietleniowa
7.2.

Sanitarna

Kanalizacja deszczowa
Wiata obj ta jest zintegrowanym systemem bezpiecze stwa wg odr bnego opracowania.

Opracowa :

mgr in . arch. Marian Ceynowa
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INFORMACJA dotycz ca BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA
wiaty nad platform wjazdow i wyjazdow
DROGOWEGO PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH
Informacj opracowano na podstawie ROZPORZ DZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr. 120, poz. 1126)

1.

Zakres robót do wykonania dla planowanej inwestycji

Wiata nad platform odpraw na wje dzie i wyje dzie.
Pawilony kontrolerskie do odprawy podró nych.
Przebudowa istniej cych pasów ruchu dostosowuj c do nowej ilo ci pasów do odprawy.
Budowa kana u przegl dowego na kierunku wjazdowym do Polski.

2.

Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

1. Istniej ca wiata do demonta u oraz istniej ce pawilony kontrolerskie do rozbiórki.
2.Budynek kontroli szczegó owej samochodów ci arowych oraz autobusów od po udniowego
zachodu wiaty projektowanej.
3. Istniej cy (remontowany i rozbudowywany) budynek g ówny Stra y Granicznej od
pó nocnego wschodu wiaty projektowanej.

3.

Elementy dzia ki, które mog stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Wykonywanie robót gruntowych mo e spotka si z konieczno ci odprowadzania wód
gruntowych.
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy powinno by wykonane przed rozpocz ciem robót
budowlanych. Sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowa w
szczególno ci:
- wygrodzenie terenu obiektów i robót zgodnie z ustalon kolejno ci i harmonogramem robót,
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doprowadzenie energii elektrycznej i wody, urz dzenia higieniczno-sanitarne, urz dzenia
socjalno-bytowe.
Teren budowy lub robót powinien by zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarza o zagro enia dla ludzi.
Wysoko

4.

ogrodzenia powinna wynosi co najmniej 1,50m.

Zagro enia jakie mog wyst pi podczas realizacji robót budowlanych:
Istotnym elementem rozbudowy i modernizacji przej cia jest wykonywanie robót przy

pe nym funkcjonowaniu przej cia z zachowaniem bezpiecze stwa podró nych, funkcjonariuszy
b celnych i ochrony pogranicza oraz pracowników budowy.
Przy opracowaniu Planu Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia tzw. „Plan BIOZ” nale y
zwróci uwag na nast puj ce roboty: Roboty rozbiórkowe –istniej ca wiata, pawilony
kontrolerskie, likwidacja kana u przegl dowego i zwy ki stalowej. Roboty prowadzone na
wysoko ci – monta owe i dekarskie. Monta konstrukcji stalowej wiaty - mo e odbywa si
przy pe nym zamkni ciu lub znacznym ograniczeniu ruchu na przej ciu. Przemieszczanie
materia ów w pionie i w poziomie przy pomocy sprz tu zmechanizowanego takich jak: d wig
samochodowy, uraw wie owy, pompa do betonu, agregaty tynkarskie itp. Sprz t
zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
ud wig, no no , ci nienie i temperatur , uwidocznione przez trwa y i wyra ny napis, oraz
wyznaczenie strefy zagro enia. Rusztowania do robót elewacyjnych. Wszystkie roboty nale y
wykonywa z zachowaniem przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy
szczególnie zawartych w Rozporz dzeniu MB i PMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót monta owych i rozbiórkowych, Dz.
U. z 1972 nr 13 poz.93, oraz Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze nia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy Dz. U. z dnia 23 pa dziernika
1997r. nr129 poz.844.
5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
W zakresie przewidywanych do wykonania robót nie wyst puj roboty szczególnie
niebezpieczne wg ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.- art.21a ust.2 , Rozporz dzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 10
lipca 2003 Nr. 120, poz. 1126), jednak dla zapewnienia bezpiecze stwa robót nale y
przeprowadzi szkolenia okresowe pracowników i ka dorazowo na stanowiskach pracy.
Pozosta e elementy jakie powinien zawiera „plan bioz” nale y wykona zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegó owego
zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu robót
budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, zawartym w
Dzienniku Ustaw z dnia 17 wrze nia 2002r Nr 151 poz. 1256.
Informacj dotycz ca „Planu BIOZ” nale y umie ci na tablicy informacyjnej wg
wytycznych zawartych w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia, Dziennik Ustaw z dnia
17 lipca 2002r. Nr108 poz.953
6.

Wskazanie

rodków

technicznych

organizacyjnych,

zapobiegaj cych

niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zabezpieczaj cych
bezpieczn

i sprawn

komunikacj

po aru, awarii i innych zagro

, umo liwiaj ca szybk

ewakuacj

na wypadek

.

Charakter wykonywanych robót, prowadzonych na ma ej wysoko ci, za wydzielon
stref przebywania osób postronnych nie powoduj powstawania zagro

i konieczno ci

zabezpieczania szczególnych technicznych do wykonywania prostych robot budowlanych.

Opracowa :

mgr in . arch. Marian Ceynowa
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