
KBI - PROJEKTY BUDOWLANEKBI - PROJEKTY BUDOWLANE
mgr inż. Hubert Kłubowicz
ul. Konwaliowa 8    19-300 Ełk

tel. 606-143-968; email: kbi-projekty@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA

OBIEKT: MODERNIZACJA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH

ORAZ BUDOWA DWÓCH PODJAZDÓW DLA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LOKALIZACJA: GM. EŁK UL. 19-300 EŁK BARANKI 24

INWESTOR: PRO-MEDICA W EŁKU SP Z O.O. 19-300 EŁK

BARANKI 24

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: piecz ątka/podpis

proj. prowadz.: mgr inż. Hubert Kłubowicz
konstrukcje nr upr. WAM/0030/PWOK/09

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powierzchnia podjazdu V1: 9,6m2

Powierzchnia podjazdu V2: 23,2m2

KWIECIEŃ 2014



Ełk, kwiecie ń 2014r. 

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT MODERNIZACJI SCHODÓW WEJ ŚCIOWYCH ORAZ BUDOWY
DWÓCH PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLOKALIZOWANYC H W EŁKU BA-
RANKI 24 WYKONANY ZOSTAŁ ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Bran ża Projektant Nr uprawnie ń Pieczątka/Podpis

Prowadz ący
Konstrukcja

mgr in ż. Hubert Kłubowicz WAM/0030/PWOK/09



SPIS ZAWARTOŚCI:

I PROJEKT PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Opis techniczny…………………………………………..… str. 4

II CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500................................................. A/1 str. 11

2. Szkic istn. wejścia v1 skala 1:50......................................... K/1 str. 12

3. Szkic modernizacji wejścia i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych skala 

1:50….................................................................................. K/2 str. 13

4. Przekrój A-A skala 1:10...................................................... K/3 str. 14

5. Przekrój B-B skala 1:10...................................................... K/4 str. 15

6. Przekrój C-C skala 1:25...................................................... K/5 str. 16

7. Przekrój D-D skala 1:25...................................................... K/6 str. 17

8. Słup S1 skala 1:10/1:5......................................................... K/7 str. 18

9. Szkic istn. wejścia v2 skala 1:50......................................... K/8 str. 19

10.Szkic podjazdu dla osób niepełnosp. Skala 1:50................ K/9 str. 20

11. Przekrój E-E skala 1:10/1:5................................................ K/10 str. 20

12. Przedmiar i kosztorys inwestorski

13. Przedmiar i kosztorys ofertowy (bez cen)



PROJEKT PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji wejścia i budo-
wy dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
1.2. Projektowany obiekt zlokalizowany będzie bezpośrednio przy istniejącym wej-
ściu głównym do budynku szpitala Pro-Medica w Ełku Baranki24. Inwestorem jest
Szpital Pro-Medica w Ełku Baranki 24 19-300 Ełk. 
1.3. Zakres opracowania projektu obejmuje rozwiązania funkcjonalne, oraz technicz-
no-materiałowe w zakresie:
            - architektury i konstrukcji

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa z inwestorem.

3. POŁOŻENIE I ISTNIEJ ĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

3.1. Na działce objętej opracowaniem jest zlokalizowany istniejący budynek użytecz-
ności publicznej w którym znajduje się szpital miejski oraz szereg przychodni i labo-
ratoriów.
3.2. Działka posiada od strony południowej bezpośredni dostęp do dróg publicznych.
3.3. Na terenie przeznaczonym na wykonanie podjazdu znajduje się:
w wersji 1 – obszar schodów i spocznika wykonanego z lastryka.
w wersji 2 – trawnik oraz schody wejściowe wykonane z kostki brukowej.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 

w wersji 1
4.1. Zaprojektowano podjazd dla niepełnosprawnych zlokalizowany z prawej strony
istniejącego wejścia głównego do budynku oraz ze względu na spełnienie obecnie
obowiązujących przepisów przebudowę istniejących schodów zewnętrznych.
4.2. Ze względu na minimalną długość podjazdu należy wykonać w części nieutwar-
dzonej żelbetowe murki oporowe.
4.3 W związku z planowaną budową podjazdu konieczna również będzie przebudo-
wa istniejącego utwardzenia terenu i utworzenie dwóch miejsc postojowych dla osób
niepełnosprawnych poprzez poszerzenie i wydłużenie utwardzenia, jak również od-
powiednie oznakowanie poziome i pionowe. 
4.4. Poza przebudową schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych nie przewiduje się innych zmian w zagospodarowaniu terenu. 



w wersji 2
4.5. Zaprojektowano podjazd dla niepełnosprawnych łączący istniejący chodnik z
wejściem znajdującym się o 1,1m poniżej chodnika.
4.6. Ze względu na eliminowanie barier architektonicznych przewidziano obniżenie
części istn. chodnika tak by pomiędzy chodnikiem, a pozostałymi drogami utwardzo-
nymi występowały progi maksymalnie 3cm.
4.7. Podjazd zaprojektowano na terenie nieutwardzonym (trawniku) biologicznie
czynnym poprzez wykonanie murków oporowych o szerokości 15cm i rozstawie we-
wnętrznym 1,2m oraz utwardzeniem terenu pomiędzy murkami materiałem betono-
wym antypoślizgowym (płyty śrutowane).
4.8. Wzdłuż obu krawędzi podjazdu zaprojektowano balustrady z pochwytami z rur
stalowch umieszczonych na wysokości 75 i 90cm od płaszczyzny ruchu.
4.9. Ze względu na wymóg utworzenia powierzchni o wymiarach 1,5mx1,5m przed i
po podjeździe należało nieznacznie zmodernizować istniejący chodnik prowadzący
do wejścia.

5. INNE DANE DOTYCZĄCE DZIAŁKI. 

5.1. Część działki będąca przedmiotem opracowania nie jest wpisana do rejestru za-
bytków. Teren przewidziany do zabudowy projektowanym podjazdem nie jest poło-
żony w strefie ochronnej zabytków.

6. DANE TECHNICZNE PODJAZDU 

wersja 1

6.1. Powierzchnia zabudowana: 9,60 m2 
6.2. Maksymalne nachylenie: 8%
6.3. Długość podjazdu: 6,00mb
wersja 2

6.4. Powierzchnia zabudowana: 23,20 m2 
6.5. Maksymalne nachylenie: 8%
6.6. Długość podjazdu: 13,80mb

7. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

7.1. Konstrukcja podjazdu
Podjazd zaprojektowano jako monolityczny wykonany na gruncie lub isntieją-

cym stropieżelbetowym. Montaż konstrukcji balustrad stalowych wykonanych z rur
f50 oraz słupków profili stalowych 4x4 poprzez mocowanie kotwami 2xM12
l=80mm. 

Projektuje się zastosowanie następujących profili stalowych:
〉 blachy płaskie gr. 5mm – blacha podstaw
〉 płaskownik 40x3 – element wypełniający balustradę oraz podpierający rurę

górnego pochwytu
〉 profil RK 40x40x3 – słupki balustrady



〉 pręt gładki f 16 – element mocujący pochwyt do słupków balustrady
〉 rura ROφ42,4x3,0 – pochwyt balustrady podjazdu

7.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie elementy stalowe niecynkowane należy doprowadzić do II stopnia

czystości, wykonać podkład (2x) farbą miniową 60% oraz warstwę wierzchnią (2x)
farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania.

Opracował:     mgr inż. Hubert Kłubowicz


