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II. OPINIA TECHNICZNA
1.0. Opis ogólny.
Budynek miejskiego klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu składa się
z dwóch oddylatowanych od siebie obiektów – części wyższej
4-kondygnacyjnej oraz niższej 2-kondygnacyjnej, część wyższa jest
obiektem

4-kondygnacyjnym

stropodachem

płaskim,

część

całkowicie
niższa

podpiwniczonym
2-kondygnacyjna

ze
bez

podpiwniczenia ze stropodachem płaskim wentylowanym. Poziom
parteru części niższej przesunięty o pół kondygnacji w stosunku do
poziomu parteru części wyższej. Stropy nad parterem i piętrem obu
części na jednym poziomie. Konstrukcja obu części budynku tradycyjna
o układzie mieszanym.
2.0. Analiza techniczna.
2.1. Przewidywana rozbudowa
Istniejący budynek miejskiego klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu ma
być rozbudowywany o szyb windowy usytuowany przy klatce schodowej
na styku części wyższej i niższej. Szyb windowy zlokalizowany w części
niższej ma przebiegać przez jej parter i piętro. Pozostała część szybu
ma przylegać do istniejącej ściany szczytowej części wyższej ponad
dach części niższej. Ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku
polega na wykonaniu otworów w stropach typu DZ-3 nad parterem i
pietrem części niższej. Lokalizacja otworów w stropach dla przejścia
szybu windowego została przewidziana między żelbetowymi belkami
nośnymi, na których oparte są stropy typu DZ-3. Płyta fundamentowa
szybu windowego ma być posadowiona na poziomie górnym stóp
fundamentowych istniejącego budynku oraz na poziomie posadzki
przyległych piwnic części wyższej.
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3.0. Wnioski i zalecenia.
3.1. Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych
istniejącego budynku jest bardzo dobry pod każdym względem.
3.2. Wykonanie fundamentu

płytowego

pod

oparcie szybu

windowego nie wpłynie ujemnie na stabilność istniejących
fundamentów
3.3. Wykonanie otworów w stropach DZ-3 części niższej budynku
nie wpłynie ujemnie na stan konstrukcji nośnej obiektu.
3.4. Po wykonaniu rozbudowy o szyb windowy można będzie
bezpiecznie użytkować budynek miejskiego klubu im. Jana
Kiepury usytuowanego na działce nr ewid. 281, obręb 9 przy
ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu.
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