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Oświadczamy, że projekt budowlany Przebudowy bramy rozładunkowej w hali 

kwiatowej B Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce dz. 100/43 sporządzony 

został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant architektury:  mgr inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska 

Projektant konstrukcji:  mgr inż. Andrzej Rapa 

Sprawdzający:  mgr inż. Tadeusz Małek 

Lublin, sierpień 2021 
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Opis techniczny. 

1. Podstawa opracowania. 

 Umowa ze Zleceniodawcą tj. Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A. Elizówka 

65, 21-003 Ciecierzyn. 

 Projekt rozbudowy hali B wykonany przez BPBK Lublin w 2009 roku 

 Wizja lokalna oraz pomiary uzupełniające wykonane przez projektanta 

 Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy 

(powiększenie) bramy rozładunkowej hali B (położonej od strony północnej hali). 

Przedmiotowy obiekt to hala sprzedaży hurtowej położona na terenie Lubelskiego 

Rynku Hurtowego w Elizówce w części głównej parterowa w konstrukcji stalowej. 

Obudowa z kaset ściennych z wypełnieniem z wełny mineralnej i poszyciem blachą 

fałdową. Część centralna dwukondygnacyjna w konstrukcji ze ścianami murowanymi 

i stropami monolitycznymi. 

Celem przebudowy jest poprawa funkcjonalności obiektu przez powiększenie 

wjazdu do jednego z boksów. Brama będzie zaopatrzona w drzwi umieszczone 

w płaszczyźnie bramy. Zakres opracowania obejmuje stalową konstrukcję bramy 

przemysłowej, segmentowej, mocowanej do elementów konstrukcyjnych istniejącej hali. 

Opracowano dwa warianty wykonania rygla bramowego: z projektowanego profilu RK 

180x100x5 oraz z wykorzystaniem rygli i słupków istniejącej bramy 2x RK 100x100x5 

(zespolonych ze sobą śrubami M12). 

3. Informacja o zagrożeniach dla środowiska. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. nr 

257 poz. 2573), przedmiotowa inwestycja nie jest kwalifikowana jako źródło istotnych 

zagrożeń dla środowiska. 

4. Obszar oddziaływania obiektu. 

Oddziaływanie ogranicza się do działki nr 100/43. 

5. Wpływ eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowy teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
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6. Ochrona konserwatorska. 

Działka i budynek nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie 

na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

7. Dostępność dla niepełnosprawnych. 

Dostęp do obiektu zapewniony jest z poziomu terenu. 

8. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku. 

Przedmiotowy obiekt to hala sprzedaży hurtowej położona na terenie Lubelskiego Rynku 

Hurtowego w Elizówce w części głównej parterowa w konstrukcji stalowej ramowej. 

Obudowa z kaset ściennych z wypełnieniem z wełny mineralnej i poszyciem blachą 

fałdową. Część centralna dwukondygnacyjna w konstrukcji ze ścianami murowanymi 

i stropami monolitycznymi. 

Stan elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych ocenia się jako dobry bez 

śladów nadmiernych ugięć i spękań. 

Projektowana przebudowa polega na demontażu istniejącej bramy wraz 

z konstrukcją, wykonaniu nowej konstrukcji bramy opartej na słupach hali 

i odtworzeniem poszycia ścian zewnętrznych.  

Projektowana przebudowa bramy przeładunkowej jest możliwa i nie spowoduje 

zmniejszenia nośności konstrukcji budynku. 

9. Opis techniczny konstrukcji bramy przeładunkowej 

9.1. Dane ogólne. 

Hala w której jest zamontowana przedmiotowa brama to obiekt halowy, parterowy 

w konstrukcji stalowej. Konstrukcja ścian w postaci kaset ściennych z blachy stalowej 

powlekanej mocowanych do słupów konstrukcji nośnej. Kasety są wypełnione wełną 

mineralną i poszyte blachą fałdową powlekaną. 

Zgodnie z ze zleceniem Inwestora projektuje się bramę zewnętrzną, segmentową 

wysokiego podnoszenia z napędem elektrycznym na przykład firmy Hörman.  

Konstrukcja projektowanej bramy w postaci ramy stalowej mocowanej 

do elementów konstrukcyjnych istniejącej hali tj. słupa ramy oraz słupa obudowy hali (po 

wykonaniu w nich otworów na śruby). Słupki i rygiel wykonane z profili zamkniętych tj. 

RK 100x100x5 i RP 180x100x5 łączone za pomocą śrub M16.  

Rama ustawiona na istniejącej żelbetowej podwalinie. Mocowanie do podwaliny 

kotwami wklejanymi M16. 
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Przewiduje się możliwość zastąpienia projektowanego rygla bramy wykorzystania 

rygli istniejącej bramy z RK 100x100x5. Sposób ich połączenia pokazano na rysunku 4. 

9.2. Kolejność robót 

Po zdemontowaniu istniejącej bramy należy rozebrać elementy jej konstrukcji 

(słupki i rygle), oraz wyburzyć fragmenty podwalin na odcinku bramy. 

Następnie zdjąć blachy elewacyjne i kasety ścienne lekkiej obudowy w zakresie 

niezbędnym dla zamontowania nowej, większej bramy. 

Założyć rygiel projektowany mocowany do słupów konstrukcji (po wywierceniu 

w nich otworów). Wstawić słupki opierane na ryglu i podwalinie istniejącej (na kotwy 

wklejane). 

Wykonywać obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej. 

Zamontować bramę z osprzętem, podłączyć zasilanie elektryczne. 

Kolorystyka bramy jak dla hali istniejącej. 

Elewacja z blachy fałdowej powlekanej w kolorze białoszarym RAL 9002. 

Brama do pomieszczenia technicznego – ciemnozielona. 

10. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów. 

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych wykonywać przez 

ocynkowanie ogniowe po oczyszczeniu do stopnia czystości SA2 i ½ zgodnie 

z DIN 55928 (bez śladów korozji, brudu, olejów i smarów). 

11. Materiały konstrukcyjne 

- Stal profilowa S235 

- Elektrody ER-146 

12. Uwagi dotyczące wykonawstwa 

a. Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

b. Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
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CZĘŚĆ  OPISOWA 
INFORMACJA  BIOZ  DOTYCZĄCA 

Przebudowy bramy rozładunkowej w hali B Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce. 

1. ZAKRES ROBÓT. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy bramy rozładunkowej w hali 
B Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce. Przebudowa polega na demontażu istniejącej 
bramy wraz z częścią poszycia, wykonaniu konstrukcji i montażu nowej bramy. 

2. WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH 

Działka nr 100/43, na której zlokalizowano projektowany obiekt położona jest na terenie 
Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce. 
Przebudowa bramy będzie wykonana w hali B. Z halą tą sąsiaduje budynek administracyjny, 
oraz hala C. 
Istniejącą infrastrukturę stanowią: kanalizacja deszczowa, sanitarna, przewody elektryczne , 
oraz kable telefoniczne.  

3. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
W PROJEKTOWANYM ZAGOSPODAROWANIU DZIAŁKI. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. Dz.U. Nr 120 poz. 
1126  w zakres prac  projektowanego zagospodarowania działki nie wchodzą roboty 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r 
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 §6) przy realizacji tej inwestycji nie występują roboty, 
wyszczególnione w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane, które 
stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW. 

Prace należy prowadzić po przeszkoleniu pracowników i zachowaniu warunków 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r „w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” oraz Obwieszczenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r „w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”.  

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na organizację pracy i urządzenie placu budowy dla 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg dojazdowych i ciągów pieszych. 

 


