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ORZECZENIE 
O MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO 
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rz eszowie 

NA DZIAŁCE NR1336/3 OBR.207 w RZESZOWIE 
 

 

 

I. Podstawa opracowania 
 

• koncepcja architektoniczna rozbudowy i przebudowy budynku opracowana 
przez mgr inż. arch. Grażynę Bączkowską 

• projekt techniczny budynku wykonany w r. 1961 (fragmenty) 
• wizja lokalna w obiekcie celem ustalenia stanu technicznego elementów 

konstrukcyjnych. 
 
 
 

II. Opis konstrukcji budynku oraz ocena jej stanu t echnicznego 
 

Obiekt został zrealizowany w 1963 roku. 
Wymiary ogólne w rzucie poziomym - 34,60m x 29,50m. 
Wysokość - 3 kondygnacje nadziemne po 3,20m ( brutto). 
Podpiwniczenie - częściowe. 
Podstawową konstrukcję nośną stanowi szkielet żelbetowy monolityczny 
w oparciu o siatkę modularną słupów: 5,10m x 5,10m. 
Stropy żelbetowo – ceramiczne prefabrykowane typu Ackermana o grubości  
24cm oraz ( fragmenty uzupełniające) DMS–65 monolityczne. 
Dach - z płyt żelbetowych prefabrykowanych o długości 1,80m opartych na 
ściankach ażurowych z cegły dziurawki. Nad dziedzińcem wewnętrznym 
wykonano przeszklenie, które spoczywa na konstrukcji stalowej 
kratownicowej.  
Schody -żelbetowe monolityczne. 
Budynek jest posadowiony na ławach i ryglach fundamentowych (między 
słupami szkieletu) w poziomie – 5,20m w stosunku do posadzki parteru  
±0,00 = 204,57m n.p.m. 
Obecny stan elementów konstrukcyjnych po blisko 50 latach użytkowania 
ocenia się, jako dobry. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych 
ugięć czy zarysowań stropów i podciągów ani też uszkodzeń ścian. 
 
 
 

III. Zakres zamierzonej rozbudowy i przebudowy oraz  propozycje 
rozwi ązań konstrukcyjnych. 

 
Zakłada się rozbudowę obiektu w 2 następujących częściach: 
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3.1 Zabudowa dziedzi ńca wewn ętrznego  o wymiarach w rzucie 13,10m x 
11,40m na pełną wysokość istniejącego budynku tj. sutereny oraz 
3 kondygnacje nadziemne z wykorzystaniem na pomieszczenia biurowe i sale 
konferencyjne. Zadaszenie nad dziedzińcem ulegnie likwidacji. Zostanie 
zastąpione stropodachem i obwodowym świetlikiem aluminiowo - szklanym. 

3.2 Rozbudowa od strony południowo-wschodniej o wymiarach 25,50m x (6,60 + 
1,50)m w poziomie obecnych kondygnacji sutereny i parteru. Suterena mieścić 
będzie garaże a parter - salę konsumpcyjną bufetu. 
 
 
 

IV. Proponowane zało żenia konstrukcyjne zabudowy wewn ętrznego 
dziedzi ńca oraz zewn ętrznej rozbudowy. 

 
Po przeanalizowaniu planowanego zakresu rozbudowy zakłada się 
następujące rozwiązania: 

4.1 Zabudow ę dziedzi ńca wewn ętrznego  proponuje się wykonać jako 
niezależną od części istniejącej (oddylatowaną od niej w całości) 
i posadowioną na własnych fundamentach. Stropy międzykondygnacyjne oraz 
stropodach przyjąć, jako żelbetowe monolityczne, zbrojone krzyżowo i oparte 
na czterech słupach zlokalizowanych (ze względów funkcjonalnych) w pobliżu 
naroży projektowanej zabudowy. 

4.2 Zewnętrzną rozbudow ę należy zaprojektować, jako obiekt niezależny 
konstrukcyjnie, oddzielony dylatacją od istniejącego budynku, a pasmo stropu 
przyległe do budynku zaprojektować, jako wspornik. Zaleca się tu przyjęcie 
konstrukcji w postaci szkieletu żelbetowego monolitycznego i stropu 
płytowego. 
 
 
 

V. Wnioski ko ńcowe. 
 

Przewidziana koncepcja wewnętrznej zabudowy i zewnętrznej rozbudowy jest 
z konstrukcyjnego punktu widzenia dopuszczalna pod warunkiem, że 
projektowane nowe elementy będą stanowić niezależne konstrukcyjnie części, 
posadowione na własnych fundamentach. W trakcie projektowania należy 
zwrócić uwagę na właściwe posadowienie fundamentów w stosunku do części 
istniejącej, (co do wzajemnej odległości i różnicy poziomów). 
Do projektu konieczne jest wykonanie dokumentacji geologicznej obejmującej 
zakres rozbudowy. 

 
 
 

                                                                                                                Opracował:  
 
 

                                                                                                   mgr inż. Stanisław Syrek 
upr. konstrukcyjne nr 388/73 
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OPIS TECHNICZNY  

DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

DLA INWESTYCJI pn. 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO  

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rz eszowie 
NA DZIAŁCE NR1336/3 OBR.207 w RZESZOWIE 

 
 

 
 

 
I. DANE OGÓLNE 
 

• OBIEKT    budynek biurowy RARR S.A. w Rzeszowie 

• ADRES   Rzeszów ulica Szopena 51 

• INWESTOR   Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

• BIURO OPRACOWUJĄCE DOKUMENTACJĘ: 

   Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   Centrum Projektowe  „Miastoprojekt” 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

 
 
 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 
  
• projekt architektoniczny wykonany przez mgr inż. Grażynę Bączkowską   
• „ Orzeczenie o możliwości rozbudowy” (opracował autor niniejszego  

projektu) 
• projekt istniejącego budynku (fragmenty) 
• „Dokumentacja geotechniczna pod rozbudowę budynku biurowego RARR” 

opracowana przez mgr inż. Jana Sieńko ( marzec 2010 r) 
• Polskie Normy i literatura techniczna 
 

 
III. ZABUDOWA WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA 
 
3.1 Konstrukcja obiektu: 

 
Projektowana zabudowa części wewnętrznej zakłada wykorzystanie 
wewnętrznego dziedzińca (przykrytego obecnie przeszklonym dachem) celem 
uzyskania pomieszczeń użytkowych w poziomie sutereny i trzech kondygnacji 
nadziemnych. 
Zabudowę przyjmuje się w gabarycie ograniczonym galeriami istniejących 
kondygnacji tj. 11,35m x 13,13m. Projektuje się trzy poziomy stropów 
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w nawiązaniu do części istniejącej a w kondygnacji sutereny – audytorium (sala 
konferencyjno - szkoleniowa). 
Zakłada się, że konstrukcja zabudowy wnętrza budynku będzie w całości 
oddzielona dylatacją od elementów części istniejącej i posadowiona na 
własnych fundamentach. Jedynie obwodowe pasmo świetlika o szerokości 
3,60m (lekka konstrukcja aluminiowa) będzie się opierać na krawędzi stropu 
II - go piętra.  
Przyjęto nośną konstrukcję żelbetową opartą na czterech słupach w rozstawie 
8,11m x 9,98m. Strop parteru – płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona o grubości 
32cm przekaże obciążenie na słupy bezpośrednio tj. bez podciągów. Takie 
rozwiązanie wynika z konieczności uzyskania odpowiedniej wysokości netto 
parteru. Strefa połączenia płyty ze słupem będzie odpowiednio wzmocniona 
zbrojeniem wiotkim (lub alternatywnie sztywnymi wkładkami ze stali profilowej) 
ze względu na przebicie. Przekrój słupów parteru: 50cm x 50cm. 
Nad pierwszym i drugim piętrem projektuje się strop w postaci płyty żelbetowej 
monolitycznej o grubości 22cm zbrojonej dwukierunkowo, opartej na 
podciągach o przekroju 40cm x 72cm ( I piętro) i 30cm x 80cm( II piętro).  
Pod audytorium w suterenie przyjęto strop, jako płytę żelbetową o grubości 
18cm ( zbrojoną jednokierunkowo), opartą na ścianach betonowych. 
Uwaga : 
Przy betonowaniu stropów należy zachować stemplowanie stropów niższych 
kondygnacji do czasu uzyskania przez beton minimum 0,8 projektowanej 
wytrzymałości (ze względu na grubość i dużą rozpiętość płyt stropowych). 

 
4.1 Warunki gruntowo- wodne i posadowienie: 
 

W obrębie projektowanego obiektu pod warstwą nasypów o znacznej 
miąższości wynoszącej 2,90m – 3,30m zalegają gliny pylaste i piaski gliniaste 
w stanie twardoplastycznym (IL = 0,13). Ich grubość wynosi tu minimum 4,00m 
(nie przewiercone otworami o głębokości 7,00m). Do głębokości wierceń nie 
stwierdzono obecności wody gruntowej. 
Poziom posadzki parteru: ± 0,00 = 204,57m n.p.m. (jak dla części istniejącej). 
Posadowienie projektuje się za pośrednictwem rusztu żelbetowego łączącego 
słupy szkieletu nośnego.  
Przekrój rygla rusztu: 60cm x 120cm, szerokość ław : 1,10m i 1,40m. 
Pod ścianą audytorium przyjęto ławę żelbetową o przekroju 50cm x 40cm. 
Posadowienie nastąpi w poziomie  –5,38m w warstwie glin pylastych i piasków 
gliniastych na głębokości ok. 4,60m pod terenem istniejącym.  
Według posiadanych fragmentów projektu istniejącego budynku, przyjęty poziom 
posadowienia nie narusza stateczności jego fundamentów. W toku robót 
ziemnych należy to potwierdzić przez wykonanie odkrywek.  
Po wykonaniu wykopów konieczny będzie odbiór podłoża z udziałem autora 
opracowania geologicznego i projektanta konstrukcji.  
Izolacje przeciwwilgociowe: 
− pod fundamentami (na chudym betonie) - papa asfaltowa na lepiku 
− boczne powierzchnie fundamentów i ścian na styku z gruntem - powłokowe, 

bitumiczne, bezszwowe. 
 

 
 



 3 

3.3 Materiały konstrukcyjne: 
 

− beton żwirowy klasy B30 zbrojony stalą A-III (34GS) i A-0 (St0S) – dla 
słupów, stropów i podciągów 

− beton żwirowy klasy B25 zbrojony stalą jw. - dla fundamentów. 
− stal profilowa St3SX. 

 
3.4 Obci ążenia przyj ęte do oblicze ń:  
 

− użytkowe dla stropu nad piwnicą i parterem                                    3,0 kN / m2 
− użytkowe dla stropu I-go piętra                                                        2,5 kN / m2 
− śnieg dla stropodachu wg PN- 80 / B – 02010                                   (strefa II ) 

 
3.5 Obliczenia statyczne i wymiarowanie:  
 

Wykonano na komputerze według programu „Prokon 1” i „Prokon 2 „ autorstwa 
Biura Inżynierskiego „Hobi” z Wrocławia. 

 
 
IV. ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNA 

 
4.1 Konstrukcja obiektu: 
 

Projektowany obiekt przylegać będzie do budynku istniejącego od strony 
południowo - wschodniej, lecz będzie oddzielony od niego dylatacją.  
Wymiary w rzucie w skrajnych osiach modularnych - 25,50m x 6,60m. 
Wysokość - dwie kondygnacje nadziemne  
Konstrukcję nośną stanowić będzie szkielet żelbetowy monolityczny oparty na 
siatce słupów o rozstawie 5,10m x 6,60m.  
Podciągi o przekroju 30cm x 51cm oraz 30cm x 76cm.  
Słupy o przekroju kołowym(średnicy 30cm) oraz kwadratowym 30cm x 30cm. 
Stropy – żelbetowe, płytowe, o grubości 16cm, zbrojone krzyżowo. Wsporniki 
płyty stropowej sięgają do linii dylatacji przy budynku istniejącym. 
W obrębie garażu - strop oparty będzie na ścianach grubości 25cm z cegły 
pełnej ceramicznej klasy „10” na zaprawie cementowo – wapiennej M 8. 
 

4.2 Warunki gruntowo – wodne i posadowienie: 
 

W obrębie projektowanej części dobudowanej podłoże gruntowe posiada 
niejednolitą budowę. Pod warstwą nasypów niekontrolowanych o grubości 
0,50m – 1,80m zalegają piaski gliniaste i gliny piaszczyste, które w górnej strefie 
o miąższości 1,00m – 4,00m mają konsystencję twardoplastyczną (IL=0,13) 
a poniżej – plastyczną (IL =0,40), a miąższość do 4,50m. Pod nimi od poziomu 
około 5,50m pod terenem występują piaski średnioziarniste, średnio 
zagęszczone. 
Poziom wody gruntowej stwierdzono na głębokości 3,20m – 5,80m pod 
terenem, lecz jej zwierciadło może podnieść się o około 1, 00m – 1,50m. 
Poziom posadzki parteru rozbudowy  -0,77 m = 203,80m n.p.m. 
Posadowienie obiektu projektuje się w poziomie – 199,00 ÷ 199,30m n.p.m. tj. 
na granicy gruntów o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej.  
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Fundamenty zaprojektowano w postaci rusztu tj. rygli łączących słupy szkieletu 
nośnego. Szerokość ław rusztu zmienna, wynikająca z obciążeń słupów. 
Przekrój rygli rusztu - 40cm x 70cm,  
Wysokości ław: 40cm.   
W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy chronić 
podłoże przed zalaniem wodą. Konieczny jest odbiór podłoża (po wykonaniu 
wykopów) z udziałem autora dokumentacji geologicznej i projektanta konstrukcji 
celem ustalenia zasięgu zaleconego podkładu z pospółki pod fundamenty 
(szczególnie w zachodniej części rzutu budynku). 
Podczas realizacji fundamentów w pobliżu istniejącej stacji „Trafo” należy 
uzgodnić przejścia kabli energetycznych przez rygle fundamentowe 
z dysponentem sieci elektrycznej.   
Izolacje: 

− pod fundamenty (na chudym betonie) - papa asfaltowa na lepiku 
− boczne i górne powierzchnie fundamentów oraz ścian fundamentowych na 

styku z gruntem – powłokowa, bitumiczna, bezszwowa.  
− pod posadzką przyziemia (w zarysie garażu) – papa termozgrzewalna. 
 

4.3 Materiały konstrukcyjne: 
 

− beton żwirowy klasy B20 zbrojony stalą A-III (34 GS) i A-0 (St0S) 
− materiał ścian garażu- wg opisu pkt 2. 
 

4.4 Obci ążenia przyj ęte do oblicze ń: 
 

− użytkowe dla stropu przyziemia                                                   3,0 kN / m² 
− śnieg dla stropodachu wg PN - 80 / B-02010                                  (strefa II) 
 

4.5 Obliczenia statyczne i wymiarowanie:  
 

Przeprowadzono na komputerze według programu „Prokon 1” i „Prokon 2” 
autorstwa Biura Inżynierskiego „Hobi” z Wrocławia. 

 
 
V. DOBUDOWA DO PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ ŚCIANY CZĘŚCI 

ISTNIEJĄCEJ: 
 

Do północno-wschodniej ściany, na odcinku długości 8,76m sutereny i parteru, 
zaprojektowano dobudowę szerokości ok.1,70m (do zrównania z licem 
nadwieszonych ścian I i II piętra) 
Monolityczny wylewany strop żelbetowy gr.12cm opierać będzie się na 
ścianach sutereny gr.25cm z cegły pełnej ceramicznej klasy „10” na zaprawie 
cementowo – wapiennej M 8. 
Lekkie ściany osłonowe parteru mocowane będą do projektowanego stropu 
sutereny oraz istniejącego stropu nadwieszenia nad parterem. 
Materiały konstrukcyjne i przyjęte obciążenia - jw. 
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VI. ADAPTACJA CZ ĘŚCI ISTNIEJĄCEJ: 
 

W obrębie budynku istniejącego projektuje się następujące elementy 
konstrukcyjne wynikłe z adaptacji budynku w związku z jego rozbudową. 
Zmiana układu okien i przejść w ścianach zewnętrznych od strony południowej 
i zachodniej powoduje konieczność przeprojektowania nadproży i filarów 
międzyokiennych w suterenie i w parterze, dla których przyjęto konstrukcję 
stalową z profili walcowanych. Konieczne będzie przy tym montażowe 
podparcie istniejących stropów na czas wykonania filarów międzyokiennych 
i nadproży.  

 
 
 

                                                                                                    Opracował: 
 
                                                                                mgr inż. Stanisław Syrek 




























































