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Zakład Architektury Budowli Przemysłowych                           Wrocław, październik 2013 r. 

Temat pracy kursowej dla studentów IV roku (wyłącznie dla celów dydaktycznych) 
z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne 2 - Miejsca Pracy. 

 

STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW POCZTY 
 
OPIS TECHNICZNY 
1. Dane ewidencyjne. 
1.1. Temat: Budowa stacji obsługi samochodów poczty. 
1.2. Obiekt Stacja obsługi samochodów na terenie Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. 
1.3. Adres: Wrocław, ul. Avicenny 21. 
1.4. Inwestor: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny we Wrocławiu. 
1.5. Stadium: Projekt koncepcyjny. 
1.6. Część Architektoniczno-budowlana. 
 
2. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji obsługi samochodów świadczącej kompleksowe usługi na rzecz 
taboru samochodowego Poczty Polskiej (pojazdy cięŜarowe i dostawcze) obejmujące wszelkiego rodzaju 
obsługi serwisowe, naprawcze czy diagnostyczne. 
 
3. Zagospodarowanie terenu. 
3.1. Charakterystyka stanu istniejącego. 
Teren planowanej inwestycji znajduje się w północno-zachodniej części obszaru zajmowanego przez Węzeł 
Ekspedycyjno-Rozdzielczy Poczty Polskiej S.A. przy ulicy Avicenny 21 we Wrocławiu. Jest to działka o 
powierzchni około 8300.0 m2 w kształcie nieregularnym, o konfiguracji płaskiej, niezainwestowana, o 
nawierzchni trawiastej. W jej pobliŜu przebiegają (stanowiące własność Poczty Polskiej S.A.) podstawowe 
sieci uzbrojenia instalacyjnego, tj. sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowa, gazowa, 
energetyczna oraz teletechniczna. W sąsiedztwie zlokalizowana jest równieŜ lokalna kotłownia gazowa. 
Obsługa komunikacyjna tego terenu odbywa się od strony wschodniej, z drogi wewnętrznej o nawierzchni 
betonowej. 
3.2. Opis przyjętego rozwiązania. 
Układ urbanistyczny projektowanej stacji obsługi samochodów dostosować do istniejących warunków 
terenowych. W bezpośrednim sąsiedztwie tego obiektu zlokalizować place manewrowe i dostawcze oraz 
zespoły miejsc postojowych dla samochodów i naczep przewidzianych do obsługi serwisowej, a takŜe 
stanowiska postojowe dla samochodów klientów i pracowników, chodniki, place piesze i zieleń o charakterze 
dekoracyjnym. Ponadto na całym obszarze przewidzieć układ dróg wewnętrznych umoŜliwiających 
swobodny dojazd do wszystkich części obiektu i miejsc postojowych. Połączenia projektowanej stacji obsługi 
samochodów z układem komunikacji zewnętrznej za pośrednictwem istniejącej drogi wewnętrznej. 
 
3.3. Bilans terenu. 
- powierzchnia terenu        ok.8300.00 m2 
w tym: 
- pow. zabudowy        ok.1400.00 m2 
- pow. dróg i placów manewrowych      ok.4800.00 m2 
- pow. parkingów samochodów osobowych       ok. 200.00 m2 
- pow. parkingów samochodów cięŜarowych i dostawczych    ok. 800.00 m2 
- ciągów pieszych        ok. 150.00 m2 
- terenów zielonych        ok. 950.00 m2 
3.4. Infrastruktura instalacyjna. 
Uzupełnienie programu inwestycyjnego stanowić będzie podziemna infrastruktura instalacyjna w postaci 
przyłączy: elektrycznego i telekomunikacyjnego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
wariantowo: 
wariant I - gazu do celów grzewczych i ciepłej wody uŜytkowej, 
wariant II - centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej z istniejącej w sąsiedztwie kotłowni. 
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4. Układ funkcjonalno-uŜytkowy rozwiązania kubaturowego. 
Układ przestrzenny projektowanej stacji obsługi samochodów w formie zwartego, w zasadzie 
jednokondygnacyjnego, wielofunkcyjnego kompleksu kubaturowego składającego się z dwu zespołów 
funkcjonalnych: 
A). Zespół warsztatowy. 
Zasadnicza część stacji obsługi samochodów w postaci jednoprzestrzennej hali warsztatowej z wyraźnie 
wydzielonymi, o układzie przelotowym, dwiema strefami napraw samochodów dostawczych i cięŜarowych: 
- strefa napraw samochodów dostawczych (pojazdy do 3.5T) składająca się z 6 stanowisk obsługowych 
wyposaŜonych w podnośniki dwukolumnowe oraz pasa przejezdnego ze stanowiskiem kontroli zawieszenia 
(ścieŜka badawcza), 
- strefa napraw samochodów cięŜarowych składająca się z 3 linii napraw: 
- linia I - o dwu stanowiskach napraw pojazdów do 12.0 T, 
- linia II - o dwu stanowiskach napraw pojazdów do 16.0 T, 
- linia III - o jednym stanowisku napraw pojazdów do 12.0 T oraz 
jednym stanowisku specjalistycznym wyposaŜonym w kanał przeglądowo-diagnostyczny. 
B). Zespół pomocniczy. 
Jedno- lub dwukondygnacyjny: 
wariant I – parter: wydzielone stanowisko wyspecjalizowanych napraw, blok magazynowy, narzędziownię, 
pokój mistrza i kontrolera oraz blok zaplecza socjalnego pracowników warsztatowych (wc, pokój śniadań), 
- w poziomie piętra zasadnicze zaplecze sanitarne pracowników (szatnia odzieŜy domowej, szatnia odzieŜy 
roboczej, umywalnia, natryski), pomieszczenie elektryków i napraw precyzyjnych oraz pokój kierownika 
stacji obsługi, hol-poczekalnię oraz wc interesantów, 
- obie kondygnacje połączono ze sobą klatką schodową, 
wariant II - w poziomie przyziemia wydzielone stanowisko wyspecjalizowanych napraw, pomieszczenie 
elektryków i napraw precyzyjnych, zespół wc pracowników warsztatowych, blok magazynowy, 
narzędziownię, pokój mistrza i kontrolera oraz hol wejściowy, 
- w poziomie piętra cały blok pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pracowników warsztatowych (szatnia 
odzieŜy domowej, szatnia odzieŜy roboczej, umywalnia, natryski, pokój śniadań), pomieszczenie 
wielofunkcyjne (sala szkoleniowa) oraz pokój kierownika stacji obsługi, hol - poczekalnię oraz wc 
interesantów, 
- obie kondygnacje połączono ze sobą 2 klatkami schodowymi, tj. tzw. "czystą" prowadzącą z holu 
wejściowego oraz tzw. "warsztatową" wyłącznie dla pracowników w odzieŜy roboczej. 
 
5. Podstawowe wskaźniki. 
- powierzchnia zabudowy      ok. 1 400.00 m2 
- powierzchnia całkowita      ok. 1 700.00 m2 
- powierzchnia uŜytkowa      ok. 1 600.00 m2 
- kubatura        ok. 11 000.00 m3 
- struktura zatrudnienia 
- pracownicy warsztatowo-magazynowi  36 osób 
w tym:      I zmiana   18 osób 

II zmiana   18 osób 
- pracownicy administracyjni 0  4 osoby 
6. Rozwiązanie konstrukcyjne. 
 
poŜądana siatka konstrukcyjna 6,00 x 6,00 m. 
 
7. Program powierzchniowy 
 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m2  
1 Strefa 6 stanowisk do 3,5 T 275 min. wysokość pomieszczenia ...., 

bramy 320x450 cm 
2 Dojazd do stanowisk 3,5 T 185  
3 Stanowisko kontroli zawieszenia 185  
4 Stanowisko pojazdów do 12 T 185 bramy 450x450 cm 
5 Stanowisko pojazdów do 16 T 90  
6 Stanowisko pojazdów do 12 T 90  
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7 Stanowisko do wyspecjalizowanych napraw 140  
8 Pomieszczenie elektryków samochodowych i 

napraw precyzyjnych 
30  

9  Stanowisko mistrza i kontrolera 12  
10 Magazyn 2-poziomowy (przyziemie) 80 brama 240x270 cm 
11  Narzędziownia 9 parter 
12 Zespół pomieszczeń socjalnych ok. 30 wg norm: sanitariat pracowników, 

pomieszczenie porządkowe, 
komunikacja 

13 Zespół pomieszczeń biurowych:  moŜe być na piętrze 
13.1 poczekalnia dla klientów 25 moŜe być na piętrze 
13.2 WC ogólnodostępny 10 moŜe być na piętrze 
13.3 Pokój kierownika stacji obsługi 18 moŜe być na piętrze 
14 Zespół pomieszczeń socjalnych  moŜe być na piętrze 

14.1 Pokój śniadań ok. 20 wg norm 
14.2 Węzeł sanitarny ok. 30 wg norm – dla 18 męŜczyzn 
14.3 Szatnia odzieŜy wierzchniej ok. 35 wg norm - dla 18 męŜczyzn 
14.4 Szatnia odzieŜy roboczej ok. 35 wg norm - dla 18 męŜczyzn, praca 

brudna 
15 Komunikacja wg projektu  
    

Powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 1 400 m2; maksymalna wysokość obiektu – 9,00 m; 
dopuszcza się zmiany powierzchni pomieszczeń w ramach +/- 5 % (przy zachowaniu ich wymagań 
uŜytkowych 
 
VI. Zakres opracowania. 
 
Plansze projektowe (poŜądany format A3 w układzie poziomym). 
1) orientacja (1:2000), zagospodarowanie terenu    1:500,   
2) rzut parteru         1:200, 
3) rzut piętra (antresoli)       1:200,  
4) rzut dachu         1:200, 
5) przekroje (w ilości odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 2)  1:200,  
6) elewacje (w ilości odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 4)  1:200, 
7) fragment elewacji (ok.10 mb) z odpowiednimi fragmentami przekroju poziomego i pionowego 1:50, 
8) perspektywa zakładu z lotu ptaka lub aksonometria całości, 
9) plansza dodatkowa (perspektywa strefy wejściowej widziana z poziomu stojącego obserwatora, 
schematy, ideogramy, podstawowe informacje materiałowe i opisowe, etc.) 
Plansze powinny być podane w trwałej technice graficznej, najchętniej w kolorze (elewacje w skali 1:200 
oraz fragment elewacji w skali 1:50 obligatoryjnie kolorowe) 
 
Ewentualna zmiana powyŜszych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być 
uzgodniona i zaakceptowana przez prowadzącego adiunkta.  
Praca kursowa jest poŜądana przy ustnym egzaminie z przedmiotu !!! 
Zawartość części archiwalnej - płyta CD-ROM i formatki A4. 
Płyta ma zawierać pliki z planszami projektowymi – formaty: dwg, pdf, jpg 
KaŜda formatka A4 powinna mieścić 1 planszę projektową; całość ma być umieszczona w koszulce foliowej 
gotowej do wpięcia do segregatora. 
 

temat słuŜy wyłącznie celom dydaktycznym !!! 
Temat opracował dr inŜ. arch. Ryszard Włosowicz 

 


