
 1 

Zespół Dydaktyczny Architektury Budowli Przemysłowych                                                              Wrocław, październik 2014 r. 
Temat pracy kursowej dla studentów I roku – studia magisterskie (wyłącznie dla celów dydaktycznych) 
z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne 2 - Miejsca Pracy. 

 

SAMOCHODY TERENOWE - SALON SPRZEDAŻY I STACJA OBSŁUGI  
 
I. Charakterystyka obiektu. 
W projektowanym obiekcie świadczone będą usługi w zakresie sprzedaży samochodów terenowych (nowych i używanych) części 
zamiennych i akcesoriów, a także obsługa techniczna pojazdów (naprawa, diagnostyka). 

 
II. Zagospodarowanie terenu. 
Układ urbanistyczny projektowanego obiektu dostosować do istniejących warunków terenowych. Należy zaproponować optymalne 
wykorzystanie i zagospodarowanie działki, a także właściwe wyeksponowanie całego założenia. W części frontowej działki przewidzieć 
niewielki plac o nawierzchni utwardzonej przeznaczony do ekspozycji samochodów (nowych i używanych) oraz okresowych prezentacji 
marki, a ponadto – miejsca postojowe dla samochodów pracowników i klientów (15 stanowisk), zieleń o charakterze dekoracyjnym oraz 
elementy reklamowe. W części zapleczowej uwzględnić plac manewrowy i dostawczy, parking (10 stanowisk) samochodów 
przeznaczonych do sprzedaży i obsług serwisowych, a także stanowisko składowania odpadów. Na całym terenie przewidzieć układ 
wewnętrznych dróg dojazdowych. 
 
III. Założenia funkcjonalno-przestrzenne. 
Ze względów organizacyjnych w projektowanym obiekcie występują następujące zespoły funkcjonalne: 
1. Zespół obsługi klientów - najbardziej reprezentacyjne założenie w postaci jednoprzestrzennej hali  
(o wys. min. 4.20 m) we frontowej części obiektu obejmujące salę wystawową dla 5-7 samochodów  
(ok. 20 m

2
 dla jednego pojazdu), stanowiska: recepcyjne, serwisowe oraz sprzedaży części zamiennych  

i akcesoriów, dalej kasę, poczekalnię z barem samoobsługowym (napoje), zespół sanitariatów. 
2. Zespół napraw samochodów - jednoprzestrzenna hala warsztatowa o min. wys. 4.5 m i 4 stanowiskach 
naprawczych i diagnostycznych (stanowiska robocze o wymiarach 4.5x7 m, brama lub bramy wjazdowe  
o szer. min. 3 m i wys. 3.6 m). 
3. Zespół magazynowy - jednoprzestrzenna hala z regałami do składowania części, podzespołów  
i akcesoriów z wydzielonym magazynem olejów, pomieszczeniem dostaw oraz dyspozytornią magazynierów 
(uwaga: dopuszcza się tzw. wysokie składowanie, tj. stosowanie regałów piętrowych). 
4. Zespół socjalny składający się z wydzielonej części zaplecza socjalnego dla 14 pracowników 
warsztatowych pracujących w systemie dwuzmianowym (I zmiana - 8 osób, II zmiana - 6 osób) składający 
się z szatni odzieży własnej, szatni odzieży roboczej, bloku higienicznosanitarnego, pokoju śniadań 
(dopuszcza się, zależnie od przyjętego rozwiązania, sytuowanie zespołu socjalnego w poziomie I piętra). 
5. Zespół biurowy - zaplecze administracyjne składające się z otwartego warsztatu (recepcja firmy), 
gabinetu dyrektora, 3 pokoi biurowych, sali szkoleniowej, aneksu kuchennego oraz zespołu sanitariatów 
(dopuszcza się, zależnie od przyjętego rozwiązania, usytuowanie bloku biurowego w poziomie I piętra - 
antresola - w zespole obsługi klienta). 
6. Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych obejmujący min. kotłownię, sprężarkownię, 
wentylatornię (możliwość umieszczenia na dachu budynku), pomieszczenia przyłączy, magazyn 
gospodarczy itp. 
 
IV. Program użytkowy. 
 
1. Zespół obsługi klienta 
 
1.1. Sala wystawowa         ok. 250 m

2
 

1.2. Stanowiska obsługi klientów  2-3 osoby    ok. 25 m
2
 

1.3. Poczekalnia         ok. 14 m
2
 

1.4. Kasa     1 osoba    ok. 2 m
2
 

1.5. Magazyn podręczny materiałów biurowych i reklamowych    ok. 10 m
2
 

2. Zespół napraw samochodów 
2.1. Hala warsztatowa         ok. 200 m

2
 

(w tym 10% powierzchni manipulacyjnej dla każdego stanowiska naprawczego) 
2.2. Pokój kierownika serwisu        ok. 15 m

2
 

2.3. Magazyn podręczny        ok. 15 m
2
 

 

3. Zespół magazynowy 

3.1. Magazyn główny         ok. 60 m
2
 

3.2. Stanowisko dostaw        ok. 10 m
2
 

3.3. Magazyn olejów         ok. 10 m
2
 

3.4. Pokój magazynierów        ok. 10 m
2
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4. Zespół socjalny 
4.1. Szatnia - wg norm  14 pracowników - szatnia odzieży własnej, szatnia odzieży roboczej 
4.2. Umywalnia - wg norm system pracy dwuzmianowy (I zmiana - 8 osób, II zmiana - 6 osób),  
4.3. Pokój śniadań - wg norm 
4.4. Toalety - wg norm 
 
5. Zespół biurowy 
5.1. Sekretariat (recepcja firmy)   1 osoba   ok. 20 m

2
 

5.2. Gabinet dyrektora     1 osoba   ok. 20 m
2
 

5.3. Pokoje biurowe (3 pomieszczenia)   3 osoby    ok. 40 m
2
 

5.4. Sala zebrań (szkoleniowa)        ok. 30 m
2
 

5.5. Archiwum          ok. 15 m
2
 

5.6. Serwer          ok. 10 m
2
 

5.7. Aneks kuchenny         ok. 5 m
2
 

5.8. Toalety - wg norm 
6. Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych 
6.1. Kotłownia          ok. 20 m

2
 

6.2. Sprężarkownia         ok. 10 m
2
 

6.3. Pomieszczenie przyłączy        ok. 10 m
2
 

6.4. Magazyn gospodarczy        ok. 15 m
2
 

Uwaga: Dopuszcza się modyfikację programu w zależności od przyjętej koncepcji (wymagana jest 
akceptacja prowadzącego adiunkta). 
 
V. Elementy zagospodarowania terenu. 
1. Zespół kubaturowy obiektów salonu sprzedaży i stacji obsługi samochodów terenowych. 
2. Plac ekspozycji samochodów nowych i używanych. 
3. Parking dla samochodów osobowych pracowników i klientów (15 stanowisk). 
4. Plac manewrowy i dostawczy. 
5. Parking dla samochodów do sprzedaży i obsług serwisowych (10 stanowisk). 
6. Boks na odpady. 
7. Ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne, zieleń, chodniki i place piesze, elementy małej architektury, 
akcenty reklamowe itp. 
 
VI. Zakres opracowania. 
 
Plansze projektowe (pożądany 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 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-ROM 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 !!! 

Temat opracował dr inż. arch. Andrzej Bury 


