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Zakład Architektury Budowli Przemysłowych  
Program tematu kursowego (materiał  wyłącznie do celów dydaktycznych)    

HALA PRODUKCYJNA TYPU LOKATORSKIEGO   

1. Uwarunkowania lokalizacyjne 
Zakład zostanie zlokalizowany w podmiejskiej strefie aktywności gospodarczej.  Dla celów projektowych zakłada się następujące 
uwarunkowania:   
a) Wielkość działki − Wielkość działki należy przyjąć zgodnie z racjonalnie uzasadnionymi potrzebami, wynikającymi z rozwiązania 
projektowego. Nie ogranicza się wielkości działki, jednak wielkość zajętego terenu musi być racjonalnie i ekonomicznie uzasadniona.   

b) Obsługa komunikacyjna 
 − Zakłada się lokalizację u skrzyżowania ulic o kategoriach ZL i KD  
− Dojazd do działki należy realizować wyłącznie z ulicy kategorii KD − Z ulicy ZL należy przewidzieć ruch pieszych dochodzących z 
przystanku komunikacji autobusowej   
− Należy uwzględnić, że obsługa transportowa odbywa się samochodami ciężarowymi typu TIR, które wymagają odpowiedniej rampy 
(min. 2 stanowiska), dojazdu i placu manewrowego  
− Dla klientów i pracowników należy przewidzieć min. 50 stanowisk postojowych na parkingu w strefie wejściowej   
− Dla transportu ciężarowego należy przewidzieć min. 3 stanowiska postojowe dla pojazdów typu TIR.    
c) Inne uwarunkowania  
− Zakłada się, że:   
 • Teren działki jest płaski   
 • Na terenie działki nie występuje istniejąca zabudowa, cieki wodne, zadrzewienie i inne uwarunkowania istotne dla  
 projektowanego obiektu.    

2. Funkcja projektowanego obiektu   
− Projektowany obiekt jest budynkiem o cechach „fabryki lokatorskiej” – tzn. budynku uniwersalnie dostosowanego do wynajmu dla 
działalności produkcyjno-magazynowej.    

3. Ogólny program funkcjonalno-użytkowy   
− Część produkcyjna ………………………………………….. 1500,0 m2  
− Część magazynowa …………………………………………   500,0 m2  
− Część biurowa …………………………………………….....   300,0 m2  
− Pomieszczenia techniczne …………………………………. . 120,0 m2  
− Część zaplecza higieniczno-socjalnego pracowników …….. wg normy   

4. Uwarunkowania przestrzenne i konstrukcyjne  
a) Obiekt należy zaprojektować w układzie konstrukcji szkieletowej:  

− Moduł konstrukcyjny 6,0 x 6,0 m  
− Rozpiętość minimalna w części produkcyjnej – 18,0 x 9,0 m  
− Rozpiętość minimalna w części magazynowej – 12,0 x 12,0 m  
− Rozpiętość minimalna w części biurowej i socjalnej – 6,0 x 6,0 m  
− Wysokość minimalna do konstrukcji: 
 • Część produkcyjna – 6,0 m  
 • Część magazynowa – 4,0 m   
 • Część biurowa i socjalna – 3,0 m.   
− Budynek należy zaprojektować w tzw. „lekkiej obudowie” montowanej na szkielecie (ściany osłonowe i dachy). Dopuszcza się 
akcenty i fragmenty wykonane w innej technice jako wyróżniki przestrzenne i kompozycyjne. Dopuszcza się indywidualne 
poszukiwania i rozwiązania mające na celu uatrakcyjnienie standardowego sposobu obudowy z płyt warstwowych.    

5. Zatrudnienie i obsługa pracowników produkcyjnych 
   − Dla pracowników produkcyjnych należy przewidzieć: 
 • Szatnię podstawową dla 30 osób w układzie pracy jednozmianowej   
 • Szatnię przepustową dla 40 osób w układzie pracy dwuzmianowej 20/20  
 • Śniadalnię - wg norm   
 • Toalety - wg norm (dostępne z ciągów komunikacji ogólnej)  
   − Dla pracowników biurowych (20 osób) należy przewidzieć:  



ŀ

 • Pokój socjalny   
 • Toalety.    
6. Program szczegółowy  
6.1. Część produkcyjna  
− Hala jednoprzestrzenna……………………………………………………………………………. 1500,0 m2  
6.2. Część magazynowa  
− Hala jednoprzestrzenna z wydzielonym przedmagazynem  i kantorem magazyniera………   500,0 m2  
6.3. Część biurowa   
− 4 pokoje biurowe, czteroosobowe………………………………………………………………….  100,0 m2  
− sekretariat……………………………………………………………………………………………..    20,0 m2  
− pokój dyrektora………………………………………………………………………………………..   25,0 m2  
− pokój wicedyrektora…………………………………………………………………………………..   25,0 m2  
− serwerownia……………………………………………………………………………………………  10,0 m2  
− archiwum……………………………………………………………………………………………….  15,0 m2  
− sala konferencyjna dla 20 osób………………………………………………………………………  60,0 m2  
− pokój socjalny…………………………………………………………………………………………    25,0 m2  
− WC kobiet i mężczyzn…………………………………………………………………………………  wg norm   
6.4. Pomieszczenia techniczne  
− Wentylatornia dla części produkcyjnej……………………………………………………………..    40,0 m2  
− Wentylatornia dla części biurowej…………………………………………………………………..    20,0 m2  
− Przyłącza………………………………………………………………………………………………    20,0 m2  
− Rozdzielnia energetyczna…………………………………………………………………………..     20,0 m2  
− Kotłownia gazowa…………………………………………………………………………………….    20,0 m2  
 
Uwaga • W zestawieniach nie uwzględniono powierzchni komunikacji i konstrukcji  • W zależności od przyjętych rozwiązań 
architektonicznych dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni pomieszczeń w granicach 10%. 

 
ZAKRES ODDANIA KOŃCOWEGO PROJEKTU KURSOWEGO 

Plansze projektowe (pożądany format A3 w układzie poziomym). 

1) orientacja (1:2000), zagospodarowanie terenu 1:500, 
2) rzut parteru 1:200 (możliwość opracowania – 1:100 części socjalnej), 
3) rzut piętra (antresoli) 1:200 (jeśli występuje),  
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 (10 m.b.) z odpowiednimi fragmentami przekroju poziomego  i pionowego – w skali 1:50  
 z podaniem układów warstw i zastosowanych materiałów budowlanych, 
8) aksonometria schematu konstrukcji całego zakładu 
9) perspektywa zakładu z lotu ptaka lub aksonometria całości, 
10) 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) 
 
ad 1/ legenda: granica opracowania, granica działki, ogrodzenie, budynek projektowany, inne budynki (jeśli występują), jezdnia, miejsca parkingowe, 

chodnik, stojaki na rowery, zieleń niska, zieleń wysoka, ławeczki, kosze na odpady, miejsce gromadzenia odpadów stałych, wjazd/wyjazd na działkę, 

wejścia do budynku – główne i pomocnicze, wjazd do budynku, ewentualny ozdobny basen wodny, słup oświetlenia drogowego (8 m), słup 

oświetlenia terenu (4 m); 

Ewentualna zmiana powyższych ustaleń ramowych (skala, format, zakres opracowania) musi być uzgodniona i zaakceptowana przez prowadzącego 
adiunkta. Praca kursowa jest pożądana przy ustnym egzaminie z przedmiotu !!! 
Zawartość części archiwalnej - płyta CD  i formatki A4. Płyta ma zawierać pliki z planszami projektowymi – formaty: dwg, pdf, jpg. Każda formatka 
A4 powinna mieścić 1 planszę projektową; całość ma być umieszczona w koszulce foliowej gotowej do wpięcia do segregatora.  

                                                                                                               [temat służy wyłącznie celom dydaktycznym]   
 
Przygotował: dr inż. arch. Jerzy Piskozub     


