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Nazwa obiektu budowlanego: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA JADALNI I SANITARIATÓW W BUDYNKU 
nr 3, BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 7 ORAZ 
ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM nr 3 i nr 4 w Domu Pomocy 
Społecznej 

Adres obiektu budowlanego: 
jedn. ewid. 180108_5 Ustrzyki Dolne – obszar wiejski 
obręb ewid. 0021 Moczary 
dz. nr ew. 337 

 
Inwestor: 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 
Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 

 
 
 
 
 
 
Sprawdzający: 
mgr inż. Barbara Janowska 
Spec. konstrukcyjno-budowlana 
Upr. GP.I.UA-8346-117/90 
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Projektant: 
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Część opisowa 
 
 
 
Spis zawartości: 
 
 

1. Podstawa opracowania. 
2. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie. 
3. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych. 
4. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych. 
5. Określenie oddziaływań od gruntu. 
6. Model obliczeniowy podłoża gruntowego. 
7. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej 

stateczności. 
8. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów. 
9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości 

robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych. 
10. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt 

budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
11. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego 

obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, 
niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie 
robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu 
budowlanego. 
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1. Podstawa opracowania. 
 

• projekt architektoniczny, 
• badania terenowe i laboratoryjne, 
• Polskie Normy, 
• literatura naukowo-techniczna, 
• Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. 

 
2. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie. 
 

Nie przewiduje się zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie trwania obiektu 
tj. 70-100lat. 
 
3. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych. 
 

Jak w DBPG. 
 
4. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych. 
 

Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa nie jest wymagane. 
 
5.Określenie oddziaływań od gruntu. 
 

Nie dotyczy. 
 
6. Model obliczeniowy podłoża gruntowego. 
 

Przyjęto model półprzestrzeni sprężystej pracującej w zakresie liniowym. 
 
7. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności. 
 

Zgodnie z punktem powyższym należy przyjąć nośność podłoża gruntowego na 
poziomie 200kPa.  
 
8. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów. 
 

Jak w punkcie 7. 
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9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i 
specjalistycznych robót geotechnicznych. 
 

W obrębie projektowanego obiektu nie występują specjalistyczne roboty 
geotechniczne, natomiast pozostałe roboty ziemne, nie wymagają dodatkowych badań. 
 
10. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i 
sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
 

W obrębie projektowanego obiektu brak szkodliwego oddziaływania wód 
gruntowych. 
 
11. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 
budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania 
zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie 
użytkowania obiektu budowlanego. 
 

Przeglądy okresowe zgodnie z ustawą prawo budowlane. 


