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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ                               Wrocław, październik 2015 r. 

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY ARCHITEKTURY BUDOWLI PRZEMYSŁOWYCH 

PROGRAM TEMATU KURSOWEGO (wyłącznie dla celów dydaktycznych): 

 
CENTRUM OBSŁUGI  I  SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH 

1.  Dane ogólne  

Powierzchnia działki – ok. 1,0 ha. 

Powierzchnia zabudowy - do 2000 m2  
Lokalizacja – po uzgodnieniu z prowadzącym) 
Obsługa transportowa zakładu – wyłącznie samochodowa. 
Wysokość budynku nie może przekroczyć 15,0 m. 
Należy zapewnić minimum 20 miejsc parkingowych dla pracowników i klientów. 

2. Inwestor - użytkownik. 
Firma prowadzi sprzedaż ciągników, maszyn rolniczych, felg i opon do ciągników i maszyn rolniczych, 
leśnych, budowlanych, kół bliźniaczych, wąskich, do upraw międzyrzędowych. Oferuje szeroki asortyment 
części zamiennych, olejów i smarów. Dodatkowo zajmuje się serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 
Inwestor ma zamiar zatrudnić: 
- 5 sprzedawców (dyspozycja x2, sprzedawca maszyn x2, sprzedawca części zamiennych) 
- 8-10 mechaników (dodatkowo pracownik biura przyjęć) 
- 3-4 pracowników biurowych 
- 1 sekretarka 
- 1 sprzątaczka 
- 1 stróż (ewentualnie) 
  
3. Założenia programowe. 
Obiekt powinien zawierać następujące pomieszczenia: 
Magazyny: 
1) Magazyn na opony: 
- powierzchnia: 300 m2   (wysokość min: 4m, możliwość budowy magazynu dwukondygnacyjnego) 
2) Magazyn na maszyny (w tym też traktory): 
- powierzchnia: 300 m2  (pomieszczenie koniecznie jednokondygnacyjne;  wysokość min: 4m) 
3) Rampa załadunkowa 
Warsztaty: 
1) Serwis traktorów 
- możliwość naprawy 4 traktorów jednocześnie  (wymiar 20mx10m wynika z wymiarów urządzeń) = 200 m2)

 

Pomieszczenia handlowe: 
1) Sklep (sprzedaż części zamiennych): 
- powierzchnia: 200 m2; 
2) Salon wystawowy (sprzedaż nowych urządzeń, na wzór salonu samochodowego): 
- powierzchnia: co najmniej 200 m2;  
3) Pomieszczenia administracyjne (wg inwestora tam miałaby się odbywać przykładowo sprzedaż maszyn): 
- 4/5 pomieszczeń (każde ~20 m2 ) 
4) Pomieszczenia socjalne dla pracowników (wg normatywów) 
 
Dodatkowe zamierzenia inwestora: 
1) Duży słup reklamowy, widoczny z drogi krajowej (nie jest konieczne) 
2) Sala konferencyjna na 20 osób (nie używana codziennie) 
3) Kolektory słoneczne na dachu, aby zapewnić ogrzewanie. zakopany w ziemi zbiornik, potrzebny na około 
15 tyś. litrów wody oraz inne rozwiązania techniczne zwiększający efekt ekologiczny Centrum. 
 
4. Dane  
 
DANE OGÓLNE: 
Powierzchnia działki - wielkość do 1,0 ha 
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DANE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ: 
Część sklepowa parter:          ok. 500 m2 
0.1. Sklep                  200 m2 
0.2. Informacja            25 m2 
0.3. Sprzedawca 1           15 m2 
0.4. Sprzedawca 2           15 m2 
0.5. Kącik kawowy           15 m2 
0.6. Salon wystawowy    200 m2   
Część sklepowa (możliwość spiętrzenia):   140 m2 
1.1. Gabinet szefa           20 m2 
1.2. Sekretariat            15 m2 
1.3. Administracja I           15 m2 
1.4. Administracja II           15 m2 
1.5. Archiwum                          8 m2 
1.6. Zaplecze sali konferencyjnej                     7 m2 
1.7. Sala konferencyjna    `   60 m2 
 
Warsztat i zaplecze:                   x m2 
0.6. Magazyn części zamiennych    200 m2 
0.7. Magazyn olejów          18 m2 
0.8. Pomieszczenie agregatów i sprężarkę    18 m2 
0.9. Pomieszczenie pod ogrzewanie     18 m2 
0.10. Pomieszczenie wydawania części    15 m2 
0.11. Magazyn materiałów reklamowych    15 m2 
0.12. Przedsionek toalet        9 m2 
0.13. Toaleta dla niepełnosprawnych       5 m2 
0.14. Toaleta damska         5 m2 
0.15. Toaleta męska         5 m2 
0.16. Pomieszczenie sprzątaczki       5 m2 
0.17. Magazyn sprzętu reklamowego       5 m2 
0.18. Korytarz          x m2 
0.19. Warsztat 4stanowiskowy    225 m2 
0.20. Śniadalnia         x m2

  (zgodnie z przepisami)
 

0.21. Palarnia          8 m2 
0.22. WC          x m2 
0.23. Szatnia odzieży roboczej       x m2 
0.24. Umywalnia         x m2 
0.25. Szatnia odzieży wierzchniej      x m2 
0.26. Biuro przyjęć napraw      15 m2 
 
Magazyny:       600 m2 
0.27. Magazyn opon     300 m2 
0.28. Magazyn maszyn     300 m2 
 
0.29  Miejsce zadaszone na pojemniki na śmieci na terenie Centrum. 
 
5. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. 
Aby zapewnić należyty dostęp i możliwość korzystania z obiektu należy zaprojektować wszystkie funkcje 
dotyczące obsługi klienta w parterze. W sklepie powinna być toaleta przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych. W strefie parkingowej należy zaprojektować 1 miejsce postojowe dla 
niepełnosprawnych (o wym. 3,6x5 m), a wysokość krawężników dróg i ciągów pieszych nie może utrudniać 
ruchu wózków inwalidzkich. 
 
6. 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, 
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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 będzie przydatna przy ustnym egzaminie z przedmiotu ! 
 
 
7. 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 opracował dr inż. arch. Ryszard Włosowicz na podstawie programu przygotowanego przez inż. arch. 

Karolinę Filę (temat służy wyłącznie celom dydaktycznym !!!) 


