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K-6, Zespół Projektowania Budowli Przemysłowych                                                                   Wrocław, luty 2015 r. 
Temat pracy kursowej dla studentów  studiów I st. (wyłącznie dla celów dydaktycznych) 
z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne 2 – Zintegrowane Miejsca Pracy i Zamieszkania.  

 

SEZONOWA PRZETWÓRNIA RYB Z HOTELEM ROBOTNICZNYM 
 
I. Charakterystyka obiektu. 
W projektowanym obiekcie świeżo złowione ryby przetwarzane są na mrożonki. Przetwórnia ryb funkcjonuje sezonowo – przez 8 
tygodni latem i jesienią w sezonie połowowym (w sumie przez 16 tyg.). Obiekt jest zlokalizowany przy ujściu rzeki, w oddaleniu od 
jednostek osadniczych i zabudowań mieszkalnych. W sezonie kutry poławiają ryby i na bieżąco przez 16 godz./dobę dostarczają ryby 
do przetwórni. Od przystani dla kutrów do przetwórni ryby dostarczane są rurociągiem. W przetwórni odbywa się wstępna selekcja, 
ubój, filetowanie, pakowanie i mrożenie ryb. Załoga przetwórni (36 os.) pracuje na dwie 8-godzinne zmiany po 18 os. i jest 
zakwaterowana w hotelu robotniczym w 10 czteroosobowych modułach mieszkalnych z zapleczem sanitarnym i kuchennym.  
 
II. Zagospodarowanie terenu. 
Orientacyjna powierzchnia działki budowlanej ok. 0,5-0,7 ha.  
Układ urbanistyczny projektowanego należy obiektu dostosować do istniejących warunków terenowych. Należy zaproponować 
optymalne wykorzystanie i zagospodarowanie działki, a także właściwe wkomponowanie całego założenia w otoczenie. Dojazd do 
przetwórni zapewniony jest drogą publiczną. Na terenie należy zapewnić parking dla pracowników na 20 samochodów. W części 
zaplecza należy  uwzględnić plac manewrowy i dostawczy dla samochodów typu TIR (odbiór zamrożonych produktów odbywa się 2 
razy w tygodniu), 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 produkcyjny – zasadniczy element założenia (o wys. min. 4.20 m) w którym odbywa się przetwarzanie złowionych ryb. 
Składa się z ubojni, działu przetwarzania, działu filetów, oraz działu pakowania. Działy te znajdują się w jednej przestrzeni hali 
produkcyjnej, bez wydzielenia ścianami. Projekt linii produkcyjnej nie jest przedmiotem opracowania! 
2. Zespół magazynowy – jednoprzestrzenna mroźnia wys. 6 m z regałami do składowania produktów, oddzielona dwoma śluzami 
(min 2x4 m) – jedną od hali produkcyjnej, drugą od strefy doku. W skład zespołu magazynowego wchodzi dok załadunkowy, który 
umożliwia przeładunek produktów z mroźni do samochodu typu TIR z nadwoziem chłodnią. Obsługa ręcznym wózkiem 
podnośnikowym (typ prostego wózka widłowego bez kabiny operatora). Ładowanie wózka w doku. 
4. Zespół socjalny – składający się z wydzielonej części zaplecza socjalnego dla 36 pracowników pracujących w przetwórni w 
systemie dwuzmianowym (I zmiana - 18 osób, II zmiana - 18 osób). Zespół składa 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 gabinetu dyrektora, 2 pokoi biurowych. Zatrudnienie 4 os. na jedną 
zmianę.  
6. Zespół mieszkalny (hotel robotniczy) – 10 modułów mieszkalnych 4 os. o pow. 25 m2 (łącznie 250 m2) zawierających łazienkę i 
miejsce do przygotowywania posiłków (otwartą kuchnię: lodówka pod blatem, płyta elektryczna dwupalnikowa, zlewozmywak). 
Wymianę pościeli raz w tygodniu realizuje firma zewnętrzna, pościel gromadzona jest w magazynie. Pracownicy mają dostęp do 
pralni samoobsługowej.  
7. Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych obejmujący min. kotłownię na olej opałowy, wentylatornię (możliwość 
umieszczenia na dachu budynku), agregat chłodniczy, hydroforownię (woda użytkowa z własnego ujęcia), magazyn gospodarczy itp. 
 
IV. Program użytkowy. 
 

l.p.  pow.  uwagi 

 Zespół produkcyjny:  

1 Zbiornik na ryby, ubojnia 50 

2 Dział przetwarzania 250 

3 Dział filetów 250 

4 Dział pakowania 50 

minimalna rozpiętości 12 m,  
wysokość 4,2 m w świetle 

 Zespół magazynowy:  

5 Mroźnia 100 

6 Śluza x 2 16 (2 x 8 m
2
)  

7 Dok załadunkowy 20  

minimalna rozpiętości 12 m,  
wys. 6 m,  

 Zespół socjalny:  

8 Szatnie przepustowe dla 36 os. (II zm. po 18 os.) wg. norm  
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9 Śniadalnia wg. norm  

 Zespół biurowy:  

10 Gabinet dyrektora 20  

11 2 pokoje biurowe 30 (2 x 15 m
2
)  

 Zespół mieszkalny (hotel robotniczy):   

12 Moduły mieszkalne 10 szt. po 25 m2 250  Łazienka i miejsce do przygotowywania posiłków. 
Dopuszczalne użycie łóżek piętrowych. 

13 Magazyn gospodarczy na pościel 10  

14 Pralnia samoobsługowa dla mieszkańców  10  

 Zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych:  

15 Kotłownia na olej opałowy 20  

16 Wentylatornia  60  

17 Agregat chłodniczy 20 W sąsiedztwie mrożni (wspólna ściana) 

18 Hydroforownia 20  

19 Magazynu gospodarczy 20  

 
Uwaga: Dopuszcza się modyfikację programu w zależności od przyjętej koncepcji (wymagana jest akceptacja prowadzącego 
adiunkta). 
 
VI. Schemat powiązań funkcjonalnych przetwórni: 
 

 
VI. Elementy zagospodarowania terenu. 
1. Zespół kubaturowy obiektów produkcyjnych. 
2. Zespół mieszkalny (otoczony zielenią, z miejscami do wypoczynku na zewnątrz). 
3. Parking dla samochodów osobowych pracowników 20 stanowisk. 
4. Plac manewrowy i dostawczy. 
5. Boks na odpady. 
6. Ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne, zieleń, chodniki i place piesze, elementy małej architektury, akcenty reklamowe itp. 
 
VII. Zakres opracowania. 
 
Plansze projektowe (pożądany format A3 w układzie poziomym). 
1) orientacja (1:2000), PZT - projekt zagospodarowania terenu   1:500,   
2) rzuty kondygnacji       1:200, 
3) rzut dachu        1:200, 
4) przekroje (w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 2)  1:200,  
5) elewacje (w liczbie odpowiedniej dla przyjętej koncepcji – min. 4)  1:200, 
6) 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 w technice wektor + podłożony kolor nie zasłaniający El. wektorowych). 
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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: 
a) pliki z planszami projektowymi – formaty: dwg, pdf, jpg 
b) plik z opisem projektu: doc, pdf 
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. Marcin Brzezicki 


