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1 KOPIA UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA 
2.1 Dane ogólne 
 

2.1.1 Podstawa  formalna opracowania 

Podstawą formalną opracowania jest umowa numer OP-175/2017. 
 

2.1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opinia technicznej konstrukcyjnej, określająca możliwość 
posadowienia wciągarek na potrzeby systemu elektroakustycznego Sceny Kameralnej. 
 

2.1.3 Zakres opracowania 

W ramach opracowania dokonano rozpoznania konstrukcji istniejącej oraz określono 
wpływ obciążeń związanych z projektowanym montażem urządzeń systemu 
elektroakustycznego na nośność istniejącej konstrukcji.  
Wskazano również rozwiązania konstrukcyjno-budowlane jakie należy wykonać w celu 
montażu opisanych urządzeń. 
W zakres opracowania wchodzi dodatkowo ocena stanu technicznego konstrukcji w 
obrębie projektowanego posadowienia urządzeń systemu elektroakustycznego. 

 

2.2 Podstawa opracowania 
2.2.1 Dokumentacja projektowa 

a) Projekt Wykonawczy systemu elektroakustycznego Sali Kameralnej - 
wykonany przez Manufakturę Technologiczną ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno - 
luty 2017 

b) rysunki archiwalne konstrukcji dachu i stropu: 
c)  

• Płyta dachowa Poz. 2/I K0-132/R - 22 III 1955 
• Płyta dachowa dolna, K-147/R, 10 IV 1958 
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2.2.2 Podstawy prawne, publikacje, normy, strony internetowe 

• Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 
(tekst jednolity) z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.02.75.690) z późni. zmianami, (na podstawie art. 7, ust. 2, pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane), 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Wyd. 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki 
Budowlanej, 

• Łempicki J., Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka 
opracowania, Wyd. ARKADY, Warszawa 1969, 

• "Poradnik inżyniera i technika budowlanego”  t. 1 – 5 , Wyd. ARKADY, 
• Sieczkowski J., Kapela M.: Projektowanie konstrukcji budowlanych, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1996, 
• Praca zbiorowa, Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych, 

Wyd. ARKADY, 1987 
2.2.3 Informacje dodatkowe 

• Wizje lokalne w dniach 05.06.2017 i  07.06.2017 
• Uzgodnienia z zamawiającym 
• Uzgodnienia z projektantami systemu elektroakustycznego 

 

2.3 Informacje wstępne 
Niniejszą część opisową należy rozpatrywać równolegle z dokumentacją fotograficzną i 
rysunkową. 
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2.4 Widok konstrukcji dachu w przedmiotowym zakresie  
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3 OPIS TECHNICZNY 
3.1 Lokalizacja 
Przedmiotowy budynek znajduje się przy Placu Teatralnym 1 w Warszawie. 

 e

 
Fot.1. Widok satelitarny przedmiotowego budynku, 

3.2 Opis konstrukcji w przedmiotowym zakresie  
Konstrukcja nad Salą Kameralną w obrębie planowanego montażu urządzeń systemu 
elektroakustycznego  składa się ze stalowych dźwigarów kratowych z płytami dachowymi 
żelbetowymi opartymi na dolnym i górnym pasie. 
Kratownice trójkątne o przekrojach poszczególnych prętów: 
 

• pas górny 2C240 plus wzmocnienia płaskownikiem stalowym o zróżnicowanej 
grubości 

• pas dolny z profili 2C240 ze wzmocnieniem w postaci spawanej do półek górnych 
blachy o zróżnicowanej grubości i szerokości 

• słupków z dwóch kątowników L100x10 do L60x8 
• krzyżulców z dwóch kątowników od L120x12 do L80x8 

 
Rozpiętość kratownic 28.6m, rozstawy podłużne 4.96, 5.14 i 5.18m. Kratownice posiadają 
stężenia pomiędzy sobą składające się z kątowników L80. 
Na kratownicy w jej węzłach oparto płatwie stalowe z I180 w rozstawie poprzecznym około 
3.015m. Na płatwiach wylano płytę monolityczną grubości 8cm zbrojoną prętami Ø6co12 
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górą i dołem. Płyta górna nie posiada tynku na jej spodzie widoczne ślady po szalunku z 
desek, 
 
Na dolnym pasie w węzłach (rozstaw 286cm)opierają się belki stalowe I220 połączone z 
płytą żelbetową grubości 8cm.Belki stalowe zostały obetonowane, a płyta oparta na dolnej 
półce belki stalowej. Zbrojenie płyty prętami Ø10co12 i górą Ø6co12. Pręty rozdzielcze 
Ø6co30. Rzędna spodu belek stalowych 26.73. 
Płyta dolna lokalnie posiada podłużny otwór w zakresie, którego występuje pomost 
reflektorów. Pomost reflektorów o konstrukcji stalowej podwieszany do dolnego pasa 
kratownicy dachowej. Nad pomostem wykonano podniesiony strop z płyt panwiowych 
prefabrykowanych szerokości około 30cm każda. 
Na płycie dolnej znajduje się ocieplenie wełną mineralną grubości około 15-20cm. Na 
płycie znajdują się kanały wentylacyjne, przewody elektryczne i inne instalacje. Do płyty 
podwieszony jest sufit składający się z zaprawy na siatce stalowej - sufit podwieszony jest 
układem prętów stalowych. 
Przestrzeń dachu zamyka rama sceniczna o konstrukcji żelbetowo stalowej. Na konstrukcji 
ramy scenicznej opierają sie belki I220 stropu dolnego i I180 stropu górnego. 
 
Stan techniczny konstrukcji dachu ocenia się jako dobry, Nie stwierdzono objawów 
niewystarczającej nośności takich jak nadmierne ugięcia, zarysowania. Elementy stalowe 
konstrukcji nie wykazują istotnych objawów korozji . 
 
 

 
widok opisywanej konstrukcji w rejonie montażu zespołu wciągarki 
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3.3 Opis projektowanego systemu elektroakustycznego 
Projektowany system elektroakustyczny składa się z 3 zestawów w skład którego 
wchodzą: 
 

• zespół wciągarki posadowionej na ramie stalowej - udźwig użytkowy wciągarki 
200kg, ciężar urządzenia 150kg 

• rama stalowa wciągarki z C120 ciężar około 140kg 
• gron głośnikowych o ciężarze max 110kg każde 

 
Szacowany całkowity ciężar jednego zestawu wynosi 490kg. 
 
Zakłada się posadowienie zespołu wciągarki na stropie dolnym konstrukcji dachu. Montaż 
systemu będzie wymagał wykonania dwóch otworów w stropie o wymiarach odpowiednio 
120x180mm i Ø60mm. 
 
3.4 Proponowane rozwiązania konstrukcyjne 
Uwzględniając geometrię istniejącej konstrukcji oraz wymogi systemu akustycznego 
przyjęto propozycję posadowienia poszczególnych zestawów. Z uwagi na istniejące kanały 
wentylacyjne oraz geometrię konstrukcji przyjęto dwa typy konstrukcji wsporczej KW1 i 
KW2. Konstrukcja wsporcza KW1 w postaci 3 belek stalowych o przekroju IPE120 
mocowanych do wierzchu belek stropu dolnego.  
W przypadku zestawów kolidujących z kanałami wentylacyjnymi w przypadku kiedy nie 
będzie możliwa zmiana trasy kanałów wymagane będzie wykonanie konstrukcji 
obejmującej. Konstrukcją wsporcza KW2 proponuje się wykonać ze słupków RK70x4 
spawanych do belek IPE120 opieranych na konstrukcji istniejącej. Na słupkach oparta 
byłaby rama urządzenia z C120. Słupki stężone między sobą prętami stalowymi Ø10mm. 
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie. 
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4 OBLICZENIA STATYCZNE 
4.1 Zestawienie obciążeń 
Tablica 1. warstwy dachu 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   pokrycie przyjęto 0,20 1,30  --  0,26 
2.   szlichta około 2.5cm = 0.025*22 0,55 1,30  --  0,72 
3.   płyta trzcinowa przyjęto 5*0.07 0,35 1,30  --  0,45 
4.   płyta żelbetowa 8cm przyjęto 0.08*25 2,00 1,10  --  2,20 
 Σ: 3,10 1,17 -- 3,63 

 
Tablica 2. śnieg dachu 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu 

dwupołaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 
(strefa 1, A=300 m n.p.m. -> sk = 0,700 kN/m2, 
nachylenie połaci 18,0 st. -> 0,8)  [0,720kN/m2] 

0,72 1,50 0,00 1,08 

 Σ: 0,72 1,50 -- 1,08 
 
 
Tablica 3. strop na pasie dolnym 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 16 cm  

[0,6kN/m3·0,16m] 
0,10 1,30  --  0,13 

2.   instalacje przyjęto 0,20 1,30  --  0,26 
3.   strop żelbetowy grubości 8cm = 0.08*25 2,00 1,10  --  2,20 
4.   sufit podwieszany przyjęto 5cm tynku na siatce 

plus zawiesia z prętów stalowych = 0.03*22 
0,66 1,30  --  0,86 

5.   Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 
stropodachów wentylowanych, w których ciężar 
pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji 
stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny)   
[0,5kN/m2] 

0,50 1,40 0,80 0,70 

 Σ: 3,46 1,20 -- 4,15 
 
 
 
 
Tablica 4. obciążenia zestawem elektroakustycznym  
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN 
γf kd Obc. obl.  

kN 
1.   wciągarka 1,50 1,30  --  1,95 
2.   rama wciągarki 1,40 1,10  --  1,54 
3.   ciężar gron głośnikowych, kabli liny itp - przyjęto 

nośność wciągarki 
2,00 1,25  --  2,50 

 Σ: 4,90 1,22 -- 5,99 
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4.2 Analiza wzrostu obciążeń 
W celu określenia skali wpływu na istniejącą konstrukcję dokonano określenia 
procentowego wzrostu obciążenia w stosunku do obciążenie istniejącego. Sprawdzenia 
dokonano dla pasma o wymiarach w planie: 5.18x15m = 77.7m 
Obciążenie uśrednione z 3 zestawów wyniesie 3*4.90/77.7 = 0.19kN/m2. 
Całkowite obciążenie (obciążenia ze stropów górnego i dolnego oraz śniegu) wynoszą 
 
Tablica 9. suma obciążeń ze stropów 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   strop górny 3,10 1,17  --  3,63 
2.   śnieg 0,72 1,50  --  1,08 
3.   strop dolny 3,46 1,20  --  4,15 
 Σ: 7,28 1,22 -- 8,86 

 
Przyrost obciążenie wyniesie więc 0.19/7.28*100%=2.6%. 
 
Powyższa analiza wykazała wzrost obciążenia na poziomie 2.6%. Należy zwrócić uwagę, 
że około połowy obciążeń z zestawów elektroakustycznych dotyczyć będzie obciążeń 
kratownicy, a połowę ramy scenicznej. 
 

4.3 Sprawdzenie belki stropu dolnego 
 
SCHEMAT BELKI 

5,18

A B

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,31) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

gk=0,31 kN/mb

5,18

A B

9,
90

9,
90 11

,9
3

11
,9

3
9,

90

9,
90

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

1 2
A

38
,0

5

B

38
,0

551,50
 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
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 - obciążenie działa w dół; 
 - ciągłe stężenie pasa górnego, pas dolny swobodny; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:  I 220 
                  Av = 17,8 cm2,  m = 31,1 kg/m 
                  Jx = 3060 cm4,  Jy = 162 cm4,  Jω = 17500 cm6,  JΤ = 20,1 cm4,  Wx = 278 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,079)  MR = 64,50 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 222,22 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 2,59 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 51,50 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,798  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 38,05 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,171  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 38,05 kN   <   Vo = 0,6·VR = 133,33 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 2,59 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 17,48 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 250 = 5180 / 250 = 20,72 mm 
  fk,max = 17,48 mm  <   fgr = 20,72 mm     (84,4%) 
 

4.4 Sprawdzenie belki podkonstrukcji 
 
SCHEMAT BELKI 

2,86

A B

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,20) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

gk=0,10 kN/mb

2,86

A

1,
50

1,
50

B

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
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Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

1 2
A

1,
96

B

1,
96

1,91
 

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

y

y

x x

 
Przekrój:  IPE 120                  Av = 5,28 cm2,  m = 10,4 kg/m 
                  Jx = 318 cm4,  Jy = 27,7 cm4,  Jω = 889 cm6,  JΤ = 1,74 cm4,  Wx = 53,0 cm3 Stal:    St3 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,074)  MR = 12,23 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 65,84 kN 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 1,43 m 
 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,556 
 Moment maksymalny  Mmax = 1,91 kNm 
 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,281  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 1,96 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,030  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 1,96 kN   <   Vo = 0,6·VR = 39,50 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 1,43 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 2,11 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 2860 / 350 = 8,17 mm 
  fk,max = 2,11 mm  <   fgr = 8,17 mm     (25,8%) 

4.5 Sprawdzenie płyty dolnej 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
Obciążenia powierzchniowe [kN/m2]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

1.   wełna mineralna 0,10 1,30  --  0,13 
2.   instalacje 0,20 1,30  --  0,26 
3.   sufit podwieszany 0,66 1,30  --  0,86 
4.   Płyta żelbetowa grub.8 cm 2,00 1,10  --  2,20 
5.   obciążenie zmienne 0,50 1,40 0,35 0,70 
 Σ: 3,46 1,20  4,15 
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SCHEMAT STATYCZNY 

A Bleff = 2,82

qo = 4,15

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 2,82 m 
Grubość płyty   8,0 cm 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 3,48 kNm/m 
Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 2,06 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 2,96 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 2,74 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 5,85 kN/m 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B15 (C12/15)  →  fcd = 8,00 MPa, fctd = 0,73 MPa, Ecm = 27,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,96 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 
Średnica prętów w przęśle   φd = 10 mm 
Średnica prętów nad podporą   φg = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-0 (St0S-b)  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 
Średnica prętów   φ = 4,5 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 3,61 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm2/mb   (ρ = 1,19%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,48 kNm/mb  <  MRd = 5,87 kNm/mb     (59,2%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,142 mm  <  wlim = 0,3 mm     (47,2%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,82 mm  >  alim = 14,10 mm     (105,1%)  (!!!) - 
pomijalne  przekroczenie ugięć -  
Podpora:  
Zbrojenie potrzebne As = 2,06 cm2/mb.   Przyjęto  φ10 co 25,0 cm o As = 3,14 cm2/mb   (ρ = 0,57%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,p = 2,06 kNm/mb  <  MRd,p = 3,06 kNm/mb     (67,4%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 5,85 kN/mb    <    VRd1 = 31,36 kN/mb     (18,6%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,280 mm  <  wlim = 0,3 mm     (93,4%) 
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ4,5 co max.24,0 cm o As = 0,66 cm2/mb 
 

5   
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6 WNIOSKI KOŃCOWE 
Mając na uwadze wcześniejsze analizy autor opracowania wyciągnął następujące wnioski: 
 

A. Przyrost obciążeń działający na konstrukcję główną dachu związanych z 
planowanym posadowieniem urządzeń systemu eletroakustycznego wyniesie około 
2.2%( przy założeniu ciężaru jednego zestawu 490kg). 
 

B. Oszacowany przyrost obciążeń (około 2.6%) jest niski i nie wymaga szczegółowej 
analizy statyki głównej konstrukcji istniejącej. 
 

C. W ramach niniejszego opracowania wykazano wystarczającą  nośność belki 
stalowej I220 dolnego stropu, przy ekstremalnym założeniu obciążenia z jednego 
zestawu systemu elektroakustycznego 
 

D. Lokalizację poszczególnych zestawów należy tak dobrać, aby uniknąć kolizji z 
konstrukcją (stężenia pomiędzy dźwigarem, a ramą sceniczną) i instalacjami  
istniejącymi (głównie kanały wentylacyjne).  
 

E. Dodatkowo lokalizacja zestawów wciągarki musi uwzględniać brak możliwości 
wykonywania otworów w stropie dolnym w zakresie belek stalowych - otwory 
dopuszcza się wykonać jedynie w płycie żelbetowej. Otwory wymagają wykonania 
również w płaszczu żelbetowym sufitu podwieszanego. Przy wykonywania otworów 
w suficie podwieszanym możliwa jest kolizja z istniejącymi zawiesiami stalowymi. 
 

F. Ostateczną lokalizację zespołu wciągarek należy dostosować do istniejącej 
geometrii konstrukcji i instalacji oraz do wymogu samego systemu 
elektroakustycznego. 
 

G. Ramę stalową zespołu wciągarki proponuje się oprzeć na poprzecznych do 
istniejących belek stalowych I220 stropu dolnego belkach IPE 120. Proponuje się 
zastosowanie 3 belek stalowych na jeden zestaw wciągarki. 
 

H. W przypadku braku możliwości ominięcia kanałów wentylacyjnych zaproponowano 
wykonanie konstrukcji wsporczej podnoszącej poziom montażu zestawu wciągarki. 
Konstrukcja wsporcza składa się z 3 par słupków z rur kwadratowych RK70x4 
osadzanych na belkach IPE120. Na słupkach należy zamontować ramę zestawu 
wciągarki. W celu zapewnienia przestrzennej sztywności układu słupki należy 
stężyć prętami Ø10mm. 
 

I. Z uwagi na trudne warunki dostępu na poddasze przy planowaniu montażu należy 
uwzględnić podział konstrukcji na mniejsze elementy możliwe do ręcznego 
montażu. 
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7 ZASTRZEŻENIA I KLAUZULE 
 

• Niniejsze opracowanie nie może być opublikowane w całości lub części bez 
zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji 
 

• W przypadku powstania wątpliwości lub jakichkolwiek niejasności co do 
powyższych wniosków i zaleceń należy zwrócić się do autora niniejszego 
opracowania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 
 

• Niniejsza opinia ważna jest przez okres 24 miesiące 
 
mgr inż. Tomasz Kowal 
Rzeczoznawca budowlany PIIB 
nr RZE/X/0031/15 
MAZ/BO/8363/03 
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8 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Fot.1. widok konstrukcji w zakresie montażu zestawów wciągarki 

 

 
Fot.2. widok konstrukcji w zakresie montażu zestawów wciągarki, widoczna rama sceniczna, 

stężenie pionowe i kanał wentylacyjny 
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Fot.3. widok konstrukcji w zakresie montażu zestawów wciągarki, widoczna rama sceniczna, 

stężenie pionowe i kanały wentylacyjny 
 

 
Fot.4. widok połączenia belki stropu dolnego z dźwigarem stalowym 
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9 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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