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METRYKA PROJEKTU 
Oświadczenie 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz.290). 

Oświadczam/y,  że  projekt został sporządzony zgodnie  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Temat : Projekt budowlany:  budowa wiaty rekreacyjnej wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolono-
Przedszkolnym we Wroninie  ul. Głubczycka 1-2, dz. nr 999/1, 
obręb Wronin, jednostka ewidencyjna Polska Cerekiew 

Obiekt : Wiata rekreacyjna  

Branża : Budowlana                                     Kat. obiektu : II, 

Lokalizacja : 47-260 Wronin 

Dz. nr 999/1 

obręb Wronin, jednostka ewidencyjna Polska Cerekiew 

Inwestor : Gmina Polska Cerekiew  

ul. Raciborska 4 

47-260 Polska Cerekiew 

Zespól autorski:  Podpisy  

Architektura 
Konstrukcja 
 
 

 
mgr inż. Edyta Zwiór upr.bud.31/89/OP 

 

Opracował: 

 

mgr Edyta  Gisman           
mgr inż. arch. Victoria Gisman 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

CZĘŚD I ZAŁĄCZNIKI 
Spis załączników 
 

CZĘŚD II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Częśd opisowa 
Spis rysunków 
Rysunki 
 

CZĘŚD III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
Częśd opisowa 
Informacja dotycząca bezpieczeostwa i ochrony zdrowia 
Spis rysunków 
Rysunki 
 

CZĘŚD IV PROJEKT KONSTRUKCJI  
Częśd opisowa 
Opis utwardzenia terenu pod wiatą  
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CZĘŚD I       ZAŁĄCZNIKI 
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CZEŚD I       ZAŁĄCZNIKI 

Zaświadczenia o przynależności do izby  

Decyzja o warunkach zabudowy PP.6733.3.2017 Nr3/2017 z dnia 

06.06.2017 

 

Wypis  z rejestru gruntów   

  



PRACOWNIA PROJEKTOWA WAK                             EDYTA GISMAN

ul.Marii Kopnopnickiej 8      47-200 Kędzierzyn-Koźle 
eMail: ej.gis@wp.pl           GSM: 605 567 984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚD II       PROJEKT 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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PROJEKTANT:   mgr inż. Edyta Zwiór upr.bud. 31/89/OP  

 
OPRACOWAŁA mgr Edyta Gisman  

mgr inż. arch. Victoria Gisman  
 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolono-
Przedszkolnym we Wroninie  dz. nr 999/1, obręb Wronin, jednostka ewidencyjna Polska 

Cerekiew 

 
INWESTOR: 

Gmina Polska Cerekiew 

ul. Raciborska 4 

47-260 Polska Cerekiew 

Lipiec, 2017 
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CZEŚD II       PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

SPIS ZAWARTOŚCI 

 

II.1   INFORMACJE OGÓLNE     

II.2   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DZIAŁKI  

II.3   OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DZIAŁKI   

II.4   SPIS RYSUNKÓW        
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II.1   INFORMACJE OGÓLNE 

 II.1.1  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest:  Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem  terenu 
przy Zespole Szkolono-Przedszkolnym we Wroninie. W ramach zagospodarowania 
przewiduje się ustawienie urządzeo wchodzących w skład siłowni zewnętrznej (urządzeo 
siłowych do dwiczeo) w bezpośrednim sąsiedztwie  projektowanej jak również  usytuowanie 
boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbieżnią  w Wroninie dz. nr 999/1, obręb Wronin, 
jednostka ewidencyjna Polska Cerekiew. 
(Urządzenia do dwiczeo siłowych wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz rozbieżnią objęte 

są opracowaniem odrębnym).  

Wiata rekreacyjna przeznaczona będzie na potrzeby uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego oraz mieszkaoców miejscowości Wronin, którzy będą korzystad z urządzeo 

sportowych zlokalizowanych na terenie przedmiotowej działki nr 999/1. 

Adres inwestycji: 

47-260 Wronin  

Dz. nr  999/1, obręb Wronin, jednostka ewidencyjna Polska Cerekiew 

 II.1.2 Dane inwestora 

Gmina Polska Cerekiew  

ul. Raciborska 4 

47-260 Polska Cerekiew  

 II.1.3  Podstawy formalno-prawne i materiały wyjściowe 

1.  Decyzja o warunkach zabudowy PP.6733.3.2017 wydana przez Wójta Gminy Polska 

Cerekiew nr 3/2017  z dnia 06.06.2017r. dla budowy wiaty rekreacyjnej wraz z  

zagospodarowaniem terenu przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie dz. nr 

999/1.  

2. Ustalenia programowe z Inwestorem 

3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z klauzulą aktualności 

4. Wizja lokalna 

5.  Inwentaryzacja istniejącego budynku 

6. Aktualne przepisy i normy 

 II.1.4.  Zalecenia ogólne 

Certyfikaty 

Wszystkie materiały, instalowane maszyny muszą posiadad odpowiednie certyfikaty i atesty 

dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji bądź deklaracje 

zgodności – zgodne z obowiązującymi przepisami. 
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Prace budowlane 

Wszelkie prace należy prowadzid zgodnie z dokumentacją techniczną  i sztuką oraz wiedzą 

budowlaną, obowiązującymi normami, wymogami technicznymi wykonywanych robót. Prace 

te mogą byd wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po 

zakooczeniu budowy teren należy doprowadzid do należytego stanu i porządku. 

Zmiany w projekcie 

Po zakooczeniu inwestycji kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia 

wykonanych robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami. 

II.2   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DZIAŁKI 

 II.2.1   Istniejący stan zagospodarowania działki 

Terenem inwestycji jest działka  nr ewid. 999/1, zlokalizowana  we Wroninie, obręb Wronin, 

jednostka ewidencyjna Polska Cerekiew. 

Działka  nr 999/1 zgodnie z wykazem właścicieli i władających stanowi użytki gruntowe: 

tereny zabudowane(Bi) o powierzchni 0.6950 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) o 

powierzchni 0.6590 ha, wokół istniejącego Zespołu budynków teren jest częściowo 

utwardzony. 

Przedmiotową wiatę  o funkcji rekreacyjnej  planuje się usytuowad w odległości: 

Wiata nr 1 – 15.50 m od granicy dz. nr 1017 ( od strony północno-wschodniej ) usytuowana 
na terenie utwardzonym kostką brukową.  
Teren objęty opracowaniem jest płaski działkę komunikacyjnie obsługuje ul. Głubczycka 

mająca status drogi publicznej.  

 II.2.2   Opinia geotechniczna – warunki posadowienia budynku 

Projektowane obiekty zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowione będą  

w prostych warunkach gruntowych. 

 II.2.3   Podstawowe dane liczbowe 

Powierzchnia terenu inwestycji - działki dz. nr 999/1 obręb Wronin 13540.00 m2 
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II.3   OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DZIAŁKI  

 II.3.1   Projektowane położenie zabudowy 

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby  Zespołu 
Szkolono-Przedszkolnego i mieszkaoców wsi Wronin we Wroninie, dz. nr 999/1, obręb  
Wronin, jednostka ewidencyjna Polska Cerekiew 
 

Przedmiotową wiatę o funkcji rekreacyjnej planuje się usytuowad w odległości: większej niż 

10 m od granicy działki zgodnie z załącznikiem graficznym PZT.  

Wiata nr 1 w odległości  15.50 m od granicy dz. nr 1017 od strony północno-wschodniej  
Forma projektowanej  wiaty  nawiązuje do  historycznej zabudowy wsi Wronin i zachowuje 

parametry określone w decyzji o warunkach zabudowy. W otoczeniu wiaty rekreacyjnej 

Inwestor planuje usytuowanie urządzeo do dwiczeo siłowych stanowiących siłownię 

zewnętrzną wraz z tablicą informacyjną i ławkami.  

 

 II.3.2   Układ komunikacyjny i parkingi 

Zjazd z drogi publicznej istnieje. Miejsca parkingowe istniejące na działce nr 999/1. Zgodnie z 

zapisami decyzji o warunkach zabudowy nie ustala się lokalizacji nowych miejsc 

parkingowych, nastąpi wykorzystanie istniejących miejsc parkingowych.  

 II.3.3   Ukształtowanie terenu 

Ukształtowanie terenu nie ulegnie zmianie. W obrębie projektowanej  wiaty teren płaski.  

 II.3.4   Zieleo 

Realizacja inwestycji  nie wymaga wycinki istniejącego drzewostanu lub zakrzewieo ze 

względu na ich brak 

 II.3.5   Instalacje i przyłącza 

Projektowana inwestycja nie wymaga budowy przyłączy:  

- wodociągowe istniejące 
- sanitarne- istniejące 
- kanalizacja deszczowa – istniejąca 
- energetyczne – istniejące  
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 II.3.6   Bilans działki dla warunków zagospodarowania 

Powierzchnia działek nr ewid. 999/1 – (Bi)6950.0 
+ (Bz)6590.0 

      13540.00 m2 100,00 % 

Powierzchnia zabudowy, w tym: 

 Projektowana wiata rekreacyjna 

 istniejąca zabudowa 

         1049.30m2 

            47.30m2 
         1002.00m2 

     8.0% 
  

Powierzchnie utwardzone, w tym 

 miejsce gromadzenia odpadów  

 place utwardzone-istniejące  
 

        1424.32m2 
              4.00m2 
          648.00m2 
 

     5.0% 

Powierzchnia biologicznie czynna        11838.70m2   87.0% 

 

Wymogi zapisów decyzji o warunkach zabudowy  dla wsi Wronin zostały spełnione wskaźnik 

powierzchni zabudowy łącznej wynosi 8% (mniej niż 50%) w stosunku do powierzchni 

zabudowy działek, powierzchnia biologicznie czynna wynosi 87% jest większa niż 30 % 

powierzchni działek. 

 II.3.7   Ochrona przeciwpożarowa 

Według punktu III.1.9 opisu. 

 II.3.8   Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej 

Teren działek  znajdują się poza w strefą  ochrony konserwatorskiej.  

 II.3.9   Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na teren  

Działka nie leży w granicach terenu górniczego. 

II.4.0              Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  
 
Planowana inwestycja jest mało energochłonna. Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy 

warunków użytkowania gruntów na terenach sąsiednich oraz nie będzie powodowad 

uciążliwości dla środowiska i terenów przyległych. Odziaływanie inwestycji zgodnie z  art. 3 

pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) będzie 

miało charakter lokalny zamknie się w graniach opracowania działek nr  999/1. 

Ukształtowanie terenu w granicach opracowania płaskie. 

Zgodnie z par.3 ust.pkt76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w 

sprawie przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko budynki gospodarcze  

nie są zaliczane do przedsięwzięd mogących potencjalnie oddziaływad na środowisko. 

Zaproponowane rozwiązania planowanej inwestycji są najbardziej optymalne oraz spełniają 
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wszelkie metody ochrony środowiska zgodne z najnowocześniejsza wiedzą  techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami prawnymi. Zaproponowane rozwiązania projektowe i 

materiałowe zapewniają zminimalizowanie niekorzystnego wpływu inwestycji na 

środowisko, zarówno na etapie przygotowania przedsięwzięcia oraz jego eksploatacji. 

Projektowane rozwiązania techniczne i technologiczne dają gwarancję prawidłowego 

funkcjonowania obiektów i nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko 

Przewidywane rozwiązania technicznego wyposażenia  przedsięwzięcia oraz monitoringu 

środowiska w czasie jego eksploatacji, gwarantują spełnienie wszelkich wymagao przepisów 

ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i innych przepisów wykonawczych z 

zakresu ochrony środowiska. Zasięg rozprzestrzeniania się emisji zamknie się w granicach 

działki. W czasie budowy powstaną odpady resztek materiałów budowalnych oraz 

opakowania, które będą składowane w kontenerze i przekazywane firmie odbierającej 

odpady z terenu gminy. W czasie normalnej eksploatacji obiektów   powstawad będą odpady 

komunalne. Zbierane selektywnie w pojemnikach odbierane przez firmę działającą na 

terenie gminy. Projektowany obiekt  nie będzie generował hałasu, drgao, promieniowania 

jonizującego oraz pola elektromagnetycznego.  Posadowienie obiektu  nie wpłynie 

niekorzystnie na powierzchnię ziemi ( gleby), wody powierzchniowe i podziemne.  

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią kolizje, które spowodowałyby zagrożenie dla 

bezpieczeostwa i zdrowia ludzi. Na etapie odziaływania inwestycji zasięg jej oddziaływania 

zamknie się w granicach działki na której planowana jest przedmiotowa inwestycja,  a tym 

samym nie będzie powodowała  uciążliwośd w najbliższym sąsiedztwie.  
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II.4   SPIS RYSUNKÓW 

 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 
 Mapa do celów projektowych 1:500 

PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
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CZĘŚD III       ARCHITEKTURA 
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Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolono-
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CZEŚD III   PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

SPIS ZAWARTOŚCI 

 

III.1   CZĘŚD OPISOWA        

 III.1.1  Rozwiązania architektoniczno-przestrzenne     

 III.1.2  Przeznaczenie i program użytkowy      

 III.1.3  Dostęp dla niepełnosprawnych      

 III.1.4  Charakterystyczne parametry techniczne budynku    

 III.1.5  Rozwiązania zasadniczych elementów budowlanych budynku  

 III.1.6  Charakterystyka ekologiczna – wpływ na środowisko   

 III.1.7  Charakterystyka energetyczna      

 III.1.8  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych  

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło    

 III.1.9  Wyposażenie instalacyjne budynku 

III.2   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ    

III.3  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZSPIECZENSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA          

III.4   SPIS RYSUNKÓW         
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III.1   CZĘŚD OPISOWA       

 III.1.1  Rozwiązania architektoniczno-przestrzenne 

Formę obiektu projektuje się w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną  w 
nawiązaniu do istniejącej zabudowy, z zachowaniem proporcji i detalu wzorowanym na 
istniejących obiektach rekreacyjnych otoczenia wsi Wronin.   
- wiata nr 1 wykonana w konstrukcji drewnianej słupowej opisana na rzucie wielokąta, więźba 
dachowa drewniana pokrycie stanowi dachówka ceramiczna. 
 

 III.1.2  Przeznaczenie i program użytkowy 

Obiekt rekreacyjny  w rozwiązaniu układu wewnętrznego wykorzystuje zarówno walory działki 

jaki i położenie względem stron świata, uwzględniając program komunikacyjny działki. 

Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie możliwości korzystania przez uczniów i 

mieszkaoców wsi z terenu rekreacyjno-sportowego wyposażonego zgodnie z oczekiwaniami i 

potrzebami użytkowników. Projektowany obiekt rekreacyjny jednokondygnacyjny z dachem  

wielospadowym (wiata nr 1), odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren działki 

Inwestora.  

 III.1.3  Dostęp dla niepełnosprawnych 

Nie dotyczy budynek dostępny z terenu poziomu, zaprojektowany bez barier 

architektonicznych.  

 III.1.4  Charakterystyczne parametry techniczne budynku 

Wg normy PN-ISO 9836:1997 z uwzględnieniem zasad podanych w Dz. Ust. z dnia  

27.04.2012, Poz. 462, § 11 ust. 2 pkt. 2. ( powierzchnie wewnętrzne, projektowane podano 

wyłącznie do celów projektowych w stanie surowym, powierzchnie do celów administracyjno-

prawnych należy podawad na podstawie inwentaryzacji powykonawczej uwzględniającej 

wykonane okładziny wewnętrzne) 
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  Przyziemie (m2) Suma (m2) 

Powierzchnia zabudowy wiata I Pz    47.30     47.30 

Powierzchnia użytkowa wiata  I Pu    47.30     47.30 

     

Kubatura wiaty I, brutto  (m3)  192.00 

Wysokośd wiaty I (m)      5.60 
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Zestawienie powierzchni użytkowych   wiaty 

Numer Nazwa P. użytkowa ( m2 ) 
 

1. Wiata rekreacyjna 
 

47.30 
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 III.1.5  Rozwiązania zasadniczych elementów budowlanych 

budynku 

III.1.5.1  Fundamenty 

            Stopy fundamentowe betonowe zbrojone 

III.1.5.2  Konstrukcja nośna ścian 

       Konstrukcję nośną wiaty stanowią słupy drewniane o przekroju kwadratowym.  

III.1.5.3  Konstrukcja nośna dachu 

              Konstrukcję nośną  więźby dachowej drewnianej  stanowi ustrój krokwiowy. 

III.1.5.4  Materiały wykooczenia wewnętrznego 

             Posadzki kostka betonowa typu POLBRUK 

III.1.5.5  Materiały wykooczenia zewnętrznego 

 

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 

 Odwodnienia i odprowadzenie wody opadowej – rynny Ø150 i rury spustowe 

Ø100 PCV lub stalowe, ocynkowane, powlekane 

 Dach kryty dachówką ceramiczną  

 

 III.1.6  Charakterystyka ekologiczna – wpływ na środowisko  

Projektowany obiekt nie należy do obiektów szkodliwe oddziałujących na środowisko. 

Czynniki oddziałujące są typowe dla tego typu obiektów, a przyjęte w projekcie rozwiązania 

ograniczają lub eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 

obiekty budowlane, w szczególności: 

 Odprowadzanie ścieków sanitarnych nie dotyczy inwestycji  

 Ścieki deszczowe (wody opadowe) odprowadzone na teren nieutwardzony działki 

Inwestora  

 Zapotrzebowanie w wodę nie dotyczy inwestycji  

 Odpady bytowe, gromadzone w typowych pojemnikach zamykanych stałych 

zlokalizowanych w miejscu wyznaczonym na działce Inwestora.  

 Poziom hałasu zgodnie z wymogami rozporządzenia nie przekroczy 55dB w dzieo i 

45dB w nocy, Zgodnie z powyższym dotrzymane zostaną wymagania dotyczące 

ochrony środowiska przed hałasem wynikające z przepisów Prawa ochrony 
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środowiska, polegające na tym, by przenikający na tereny chronione hałas nie 

przekraczał dopuszczalnych w/w poziomów. Również dotychczasowy klimat 

akustyczny w otoczeniu projektowanej inwestycji nie ulegnie pogorszeniu, gdyż nadal 

będzie on kształtowany przez hałas spowodowany funkcjonującymi w sąsiedztwie 

gospodarstwami i hałasem komunikacyjnym powstającym na przebiegającej w 

pobliżu drodze wiejskiej. 

 Gospodarka odpadami: Planowana inwestycja to obiekt  o małej uciążliwości dla 

środowiska w zakresie gospodarki odpadami. W wyniku eksploatacji obiektu 

powstaną odpady w wyniku  obsługi technicznej i prac konserwacyjno– remontowych 

użytkowanych obiektów, prac związanych ze sprzątaniem i utrzymywaniem w 

należytym stanie placu, chodników, z prac związanych z utrzymywaniem i pielęgnacją 

zieleni na terenie działki oraz odpady komunalne. Inwestor zobowiązany jest do 

przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w gminie Polska Cerekiew. Zobowiązany będzie do 

podpisania umowy z uprawnionym podmiotem na odbiór odpadów komunalnych i 

prowadzenia ich selektywnej zbiórki. Innych czynników obiekty nie emitują. 

 III.1.7  Charakterystyka energetyczna 

Nie dotyczy inwestycji – wiaty rekreacyjna bez instalacji oświetleniowej  

Wymagania dotyczące oszczędności energii – nie dotyczy obiektu  

 

 III.1.8  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło  

Nie dotyczy opracowania – wiaty rekreacyjna nieogrzewana  

 III.1.9  Wyposażenie instalacyjne budynku 

Instalacje sanitarne: 

 Nie wymaga instalacji sanitarnych  

 Ogrzewanie – obiekt  nieogrzewany 

Instalacje wentylacyjne: 

 Nie dotyczy wiaty rekreacyjnej 

Instalacje elektryczne: 

Projektowana wiata nie będzie  zasilana energią elektryczną  

III.2   WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
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III.2.1  Ochrona przeciwpożarowa 

III.2.1.1  Kwalifikacja pożarowa 

Lp. Parametr  Opis parametru  

1. Przeznaczenie klasyfikacja  Obiekty rekreacyjny 

2. Powierzchnia/kubatura  47.30 m2,  192.00m3 

3. Wysokośd   5.60m,  Niski  

4 Ilośd kondygnacji 
nadziemnych  

1 

5. Klasa odporności 
pożarowej  

Zgodnie z §213 Dz.U.02.75.690 wymagania dotyczące klasy 
odporności pożarowej budynków nie dotyczą przedmiotowego 
budynku (rekreacyjny o kubaturze <=1000m3) 

6. Średnie użytkowe 
obciążenie ogniowe dla 
budynku 

Poniżej  500 MJ/m2
 Wg obecnie obowiązujących przepisów 

dla części obiektów kwalifikowanych do kategorii zagrożenia 
ludzi – nie wlicza się zagrożenia ogniowego 

7. Ilośd stref pożarowych  1 Za strefę pożarową uważa się przestrzeo w budynku 
wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie 
przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej 
przestrzeni. Wiata drewniana wolnostojąca we Wroninie. 
Obiekt zaliczany jest do jednej strefy pożarowej 
nieprzekraczającej 8000 m2. 

8. Urządzenia przeciw 
pożarowe  

Hydrant zewnętrzny w ciągu ul. Głubczyckiej  

9. Wyposażenie wewnętrzne  Nie dotyczy  

Obiekty o przeznaczeniu wiaty rekreacyjnej nie są zakwalifikowane do kategorii zagrożenia 

ludzi.  

III.2.1.2  Odpornośd ogniowa elementów budynków. Wystrój wnętrz 

Dla budynku nie jest wymagane spełnienie wymagao dotyczących klasy odporności 

ogniowej.  

III.2.1.3  Warunki ewakuacji 

Warunki ewakuacji są zapewnione – wiata bez ścian osłonowych 

III.2.1.4  Dojazd dla ekip Ratowniczych – droga pożarowa / odległości 

Do obiektów  zapewniony jest dostęp pożarowy w ciągu ul. Głubczyckiej 

1. W wypadku pożaru. Niezwłocznie zaalarmowad miejscowa straż pożarną, 

2. Stosowad się do instrukcji obsługi,  

3. Poinformowad obsługujących budynek o hydrantach, gaśnicach i telefonach, 

4. Zapewnid drogi dojazdowe i utrzymad na nich swobodę przejazdów, 
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III.3  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZSPIECZENSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA NA PLACU BUDOWY 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i 

ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 roku. 

 
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolono-
Przedszkolnym we Wroninie   dz. nr 999/1, obręb Wronin, jednostka ewidencyjna Polska 
Cerekiew 
 

Gmina Polska Cerekiew 

ul. Raciborska 4 

47-260 Polska Cerekiew 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: 

Pracownia Projektowa WAK 

Ul. M.Konopnickiej 8 

47-200 Kędzierzyn-Koźle    

 

AUTOR OPRACOWANIA: 

mgr inż. Edyta Zwiór upr.nr 31/89/Op 

 

 

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2017 
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III. 3.1  Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wiatę o funkcji rekreacyjnej, utwardzenie terenu pod wiatą. 

Istniejące obiekty budowlane: 

Na placu budowy istnieją budynki wchodzące w skład Zespołu Szkolono-Przedszkolnego wsi 

Wronin. 

III. 3.2  Kolejnośd wykonywania robót 

 Zagospodarowanie placu budowy 

 Roboty ziemne 

 Roboty budowlano-montażowe 

 Roboty wykooczeniowe 

III. 3.3  Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie: 

 Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

 Wykonania dróg, wyjśd i przejśd dla pieszych 

 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody 

 Odprowadzenie ścieków lub ich utylizacji 

 Urządzenia pomieszczeo higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

 Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

 Zapewnienia właściwej wentylacji 

 Zapewnienie łączności telefonicznej 

 Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien byd w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokośd ogrodzenia powinna wynosid co 

najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny byd wykonane oddzielne 

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokośd 

ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosid co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywanie robót budowlanych należy wyznaczyd  

oznaczyd miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokośd dróg komunikacyjnych na placu 

budowy lub robót powinna byd dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi 

i ciągi piesze na placu budowy powinny byd utrzymane we właściwym stanie technicznym. 

Nie wolno w nich składad materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne 
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dla wózków i taczek oraz pochylenie, po którym dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów nie powinny mied spadków większych niż 10 %. Przejścia i strefy niebezpieczne 

powinny byd oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyd w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 

0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski 

krawężnikowej o wysokości0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeo pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnid w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna byd ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosid mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadad przedmioty.  

Przewody elektryczne, zasilające urządzenia mechaniczne powinny byd zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeostwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeo elektrycznych pod względem 

bezpieczeostwa powinny byd przeprowadzane, co najmniej raz w miesiącu, natomiast 

kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeo, co najmniej dwa razy w roku, ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych 

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeo ochronnych różnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, należy sprawdzid ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeo elektrycznych powinny byd odnotowane w 

książce konserwacji urządzeo.  

Należy zapewnid dostateczną ilośd wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilośd 

wody do celów higienicznych. 

Pracownik może przyrządzad sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 

pracodawcy. Pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
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Na terenie budowy powinny byd urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-

sanitarne i socjalne.  

 
Na terenie budowy powinny byd wyznaczone, oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeo 

technicznych należy wykonad w sposób wykluczający możliwośd wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeo.  

Teren budowy powinien byd wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien byd regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych.  

III. 3.4  Roboty rozbiórkowe 

Nie występują 

III. 3.5  Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu  robót ziemnych: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu  

Roboty ziemne powinny byd prowadzone na postawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeo podziemnych, mogących znaleźd się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 telekomunikacyjne,  

 wodociągowe i kanalizacyjne 

powinno byd poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 

jakiej mogą byd one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W 

czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niezabezpieczone należy odgrodzid i umieścid 

napisy ostrzegawcze.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywad się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczad 

się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, 

nawet w czasie postoju jest zabronione. 
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III.3.6  Roboty budowlano-montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 

 upadek pracownika z wysokości 

Roboty montażowe  prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych (np.: drewno 

klejowe) mogą byd wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez 

pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych 

maszyn u innych urządzeo technicznych. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach  belek, 

słupów,  na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

 przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

 przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy 

nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosowad podkładki pod 

liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na 

elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest 

zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 

najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny byd zabezpieczone balustradą przed 

upadkiem z wysokości.  

Ponadto należy ustalid rodzaje prac, które powinny byd wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwośd wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości 

powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane są zastosowanie środków ochrony 

indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

III.3.7  Roboty wykooczeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykooczeniowych: 

 upadek pracownika z wysokości 

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak 

wygrodzenia strefy bezpiecznej). 

Przed montażem i demontażem rusztowao należy wyznaczyd strefę niebezpieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byd wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem.  

III.3.8  Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeo technicznych: 

 pochwycenie kooczyny górnej lub kooczyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzeni 

strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny byd 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniad 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą byd używane na terenie 

budowy tylko wówczas, gdy wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnid organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeo. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 

budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadad 

wymagane kwalifikacje. 

III.3.9  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

 szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego. 

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ino zapoznanie 
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pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach 

zbiorowych pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż 

stanowiskowy”) powinien zapoznad pracowników z zagrożeniami występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy 

powinni byd zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 

pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien byd potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia okresowe  w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny byd  przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3-

lata, a na stanowiskach pracy, na których występuje szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenie wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowisku operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadad wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 

KW. Na placu budowy powinny byd udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje BHP dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeo technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

w/w instrukcje powinny określad czynności do wykonania przez rozpoczętej danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakooczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie 

dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścid pracownika do ;pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeostwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiedni kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresów obowiązków.  

III.3.10 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeostwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeostwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiedni kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresów obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeo dla życia i zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

I. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadao 

 niewłaściwe polecenia przełożonych 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad BHP 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii 

 dopuszczenie do pracy człowiek z przeciwwskazaniami lub bez badao lekarskich 

II. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 niewłaściwe usytuowanie urządzeo na stanowiskach pracy 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia 

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 

I. Niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia 

 niewłaściwa statecznośd czynnika materialnego 

 brak lub niewłaściwe urządzenie zabezpieczające 

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeo 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 

II. Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

 zastosowanie materiałów zastępczych 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

III. Wady materiałowe czynnika materialnego:  

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 

IV. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego 

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana 

 organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 
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 dbad o sprawnośd środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem 

 organizowad, przygotowywad i prowadzid prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przez wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy 

 dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeo pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawnośd środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 

 określenia podstawowych wymagao BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych 

 wykazu pracy wykonywanych przez co najmniej 2 osoby 

 wykazu pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąd stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnid organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych 

 zapewnid likwidację zagrożeo dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeo. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działao w celu usunięcia tego zagrożenia.  
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III.4   SPIS RYSUNKÓW        

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

W 1 Rzut fundamentów   1:50 

W 2 Rzut przyziemia (wiata rekreacyjna)  1:50 

W 3 Rzut konstrukcji dachu (wiata rekreacyjna)  1:50 

W 4 Rzut dachu (wiata rekreacyjna)  1:50 

W 5 Przekrój A-A (wiata rekreacyjna )  1:50 

W 6 Widok – elewacja (wiata rekreacyjna)  1:50 
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SPIS ZAWARTOŚCI 

 

I. Opis techniczny 

    



PRACOWNIA PROJEKTOWA WAK                             EDYTA GISMAN

ul.Marii Kopnopnickiej 8      47-200 Kędzierzyn-Koźle 
eMail: ej.gis@wp.pl           GSM: 605 567 984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Załączniki. 

Kopie uprawnieo, zaświadczeo z Izby u oświadczenie projektanta konstrukcji 

zostały przeniesione do „części I – Załączniki”. 
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II. Opis techniczny. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA WAK                             EDYTA GISMAN

ul.Marii Kopnopnickiej 8      47-200 Kędzierzyn-Koźle 
eMail: ej.gis@wp.pl           GSM: 605 567 984 

 

1. Dane ogólne. 

1.1 Przedmiot opracowania. 

     Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolono- 
     Przedszkolnym we Wroninie, dz. nr 999/1, obręb Wronin, jednostka ewidencyjna Polska 
     Cerekiew 
  

Podstawa opracowania. 

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie projektu architektonicznego 
autorstwa mgr inż. Edyty Zwiór 31/89/Op 

1.2 Podstawa opracowania. 

Niniejsza dokumentacja branży konstrukcyjnej stanowi częśd projektu budowlanego i 
została sporządzona w celu uzyskania pozwolenia na budowę.  

Opis konstrukcji budynku. 

Obiekt, jednokondygnacyjny, posadowione bezpośrednio na stopach fundamentowych. 
Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachówka ceramiczna. 
 

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne). 

Wszystkie elementy budynku obliczono o statycznie wyznaczalne schematy. 

3. Założenia przyjęte do obliczeo. 

Przystępując do wymiarowania elementów konstrukcji nośnej budynku przyjęto 
następujące wartości obciążeo charakterystycznych: 

 Obciążenie śniegiem (na powierzchnię poziomą dachu). Przyjęto II strefę 
obciążenia śniegiem zgodnie z PN-80-B-02010-Az1 „Obciążenia w obliczeniach 
statycznych. Obciążenie śniegiem.” Wartośd obciążenia charakterystycznego 
śniegiem przyjęto sk=0,9 kN/m2. 

 Obciążenie wiatrem (ciśnienie prędkości). Przyjęto I strefę obciążenia wiatrem 
zgodnie z PN-77-B-02011-Az1 „Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem.” 
Wartośd obciążenia charakterystycznego wiatrem przyjęto qk=300 Pa. 

 Obciążenie stałe. Obciążenia stałe przy projektowaniu konstrukcji budynku 
przyjęto zgodnie z PN-82-B-02001 „Obciążenia stałe.” Warstwy wykooczeniowe 
przyjęto wg projektu architektonicznego.  

 Obciążenie zmienne. Obciążenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji 
budynku przyjęto zgodnie z PN-82-B-02003 „Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe.”  
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o powierzchnia mieszkalna – 1,5 kN/m2 
o powierzchnia komunikacji – 2,0 kN/m2 
o powierzchnia klatki schodowej – 3,0 kN/m2 

 Głębokośd przemarzania. Zgodnie z PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. 
Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”, 
przyjęto głębokośd przemarzania Hz   1,0 m. 

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmując: 

 obciążenia obliczeniowe dla stanów granicznych nośności, 

 obciążenia charakterystyczne dla stanów granicznych użytkowania, np. ugięcie. 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano na komputerze za pomocą 
programów obliczeniowych. 

4. Kategoria geotechniczna obiektu. 

Zgodnie z klasyfikacja przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 
dnia 27 kwietnia 2012 r. projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii 
geotechnicznej i posadowiony będzie w prostych warunkach gruntowych. 

5. Charakterystyka gruntu. 

Przyjęto proste warunki gruntowe.  
Obiekt będzie posadowiony na głębokości min. – 1,0 p.p.t. na warstwie piasków 
drobnych (o stopniu zagęszczenia ID=0,40). Parametry geotechniczne wyznaczono 
metodą B wg PN-81/B-03020. Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i litologicznie 
przy zwierciadle wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia oraz braku 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Pod stopą fundamentową  należy wykonad warstwę z betonu podkładowego min. 10 cm. 
W przypadku natrafienia na nasyp niekontrolowany należy wybrad i zastąpid zasypką 
piaskową zagęszczoną do IS   0,97 lub warstwą chudego betonu.  

Odbiór podłoża gruntowego pod projektowany obiekt (potwierdzenie wielkości 
przyjętych w obliczeniach parametrów) musi byd potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy. 

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 

konstrukcji budynku. 

6.1 Ławy i stropy fundamentowe. 

Obiekt posadowiony są na  stopach fundamentowych 60x60x40cm 
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Stopy należy wykonad wg rysunków szczegółowych z betonu C20/25 (B25) i zbroid 

prętami ze stali A-IIIN i A-0. Ławy  należy posadowid na chudym betonie grubości min. 10 

cm. Bezwzględnie należy przestrzegad zasady zachowania ciągłości betonowania ław 

fundamentowych, ze względu na małą sztywnośd budynku, a także ze względu na zasady 

zakładów prętów podłużnych stosowad zagęszczony rozstaw strzemion do połowy ich 

rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych. Należy zwrócid szczególną uwagę na 

prawidłowe wykonanie zakładów prętów narożach i w miejscach przenikania się 

elementów. 

Nie należy pozostawiad na dłuższy okres odkrytego wykopu. Zaleca się obecnośd 

uprawnionego geologa podczas robót ziemnych. 

6.2  Słupy nośne  

Konstrukcję  nośną wiaty stanowią słupy drewniane o przekroju 18x18cm 

6.3 Dach. 

Dach zaprojektowano jako wielospadowy w konstrukcji drewnianej. Konstrukcję nośną 

dachu stanowią krokwie drewniane 14x18cm, krokwie pośrednie 12x16cm oparte na 

słupach drewnianych 18x18cm. Krokiewki świetlika 14x14cm. Belki stężające 2x12x16cm. 

Zastrzały 10x14cm. Słupki świetlika 14x14cm.  Dach pokryty dachówka ceramiczną. 

Wymiary i lokalizacja poszczególnych elementów konstrukcji dachu  wykonad wg 

projektu konstrukcyjnego dachu.  

6.4 Uwagi ogólne. 

 Roboty budowlane powinny byd wykonane przez wyspecjalizowana firmę, pod 

nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, zgodne z 

wiedzą techniczną, „warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 

budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane 

materiały powinny posiadad atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

 Niniejszy projekt konstrukcyjny należy rozpatrzyd łącznie z projektem architektury 

oraz projektami branżowymi. 

 Wszystkie zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od projektu dokonane w toku robót 

muszą byd uzgodnione z autorem projektu konstrukcji. 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z 

projektem lub uzgodnionymi zmianami. 

 

6.5 Uwagi dotyczące wykonania fundamentów. 

 Wykop pod fundamenty powinien byd tak wykonany, aby nie nastąpiło naruszeni 

naturalnej struktury gruntu spodu fundamentów. 
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 Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie 

wykopu zostawid w gruntach sypkich warstwę gruntu o grubości 0,2 – 0,3 m, w 

gruntach spoistych grubośd 0,5 m powyżej przewidywanego poziomu 

posadowienia, ze względu na możliwośd rozluźnienia gruntu przez maszyny. 

Dalsze roboty wykonywad ręcznie. 

 Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie 
gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. 

 Dno wykopów należy chronid przed zalaniem wodami powierzchniowymi 
gruntowymi. 

 W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi 
należy przed wszystkim usunąd wodę, a następnie zbadad czy nie nastąpiło przy 
tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną 
warstwę gruntu należy usunąd, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym 
betonem lub innym odpowiednim materiałem, np.: zagęszczonym piaskiem 
gruboziarnistym, pospółką, żwirem. 

 Na dnie wykopu pod fundamenty należy wykonad warstwę chudego betonu gr. 
min. 10 cm. 

 Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy chronid podłoże 
gruntowe od przemarzania. 

 Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny byd zasypane do odpowiedniej 
wysokości gruntem lub ochraniane w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko 
spęcznienia gruntów pod fundamentami. 

6.6 Uwagi dotyczące robót żelbetowych. 

 Szczególną uwagę należy zwrócid na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej 
oraz stosowania środków zapobiegających przyleganiu betonu do form. W 
przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosowad 
należy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczalne w budownictwie i 
posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do 
betonu uplastyczniających mieszankę betonową. 

 Betonowanie należy prowadzid w taki sposób, by nie dopuścid do 
rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. Należy 
w tym celu wykorzystad np. rękaw elastyczny w trakcie betonowania słupów, tak 
by zrzut betonu nie następował z wysokości wyższej niż 1,0 m. 

 7.0. Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej 6 cm pod wiatą rekreacyjną 

 

7.1.Rozwiązania materiałowe 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm zostanie ułożona na 

następujących warstwach:  

-ziemia rodzima  

-warstwa odcinająca z piasku 15 cm 

-podbudowa z tłucznia gr. 15 cm 

-podsypka cementowo-piaskowa 3 cm  
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-warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej o grubości  6 cm 

typu POLBRUK 

Odprowadzenie wód powierzchniowe poprzez nadanie odpowiedniego spadku. Przyjęto 

pochylenie podłużne – 1% ( wg. rysunku) 

   

7.2.Obrzeża utwardzenia  

Nie projektuje się obrzeża wokół kostki. 

Dojścia do obiektu na terenie trawiastym bez zmian. 

  

7.3. Roboty ziemne   

 

Roboty ziemne ograniczają się do korytowania pod nawierzchnię utwardzenia. Ziemia z 

korytowania zostanie zagospodarowana na działce Inwestora.  

 

7.4. Wpływ inwestycji na środowisko i ludzi  

 

Zastosowane materiały oraz zachowanie wszystkich obowiązujących przepisów i norm 

sprawiają, że inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz glebę. Ziemia z 

wykopu pod utwardzenie  zostanie zagospodarowana na działce Inwestora.  

 

8.0. Uwagi koocowe 

 

Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie.  

- dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacja 

powierzchni utwardzonej  emisja hałasu, wibracji i promieniowania tym jonizującego 

również nie powstaje pole elektromagnetyczne  czy inne zakłócenia.  

- charakter, program użytkowy i wielkośd utwardzenia oraz sposób posadowienia obiektu 

kontenerowego nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi, drzewostan, glebę i 

wody powierzchniowe i podziemne.  

 

Uwagi BHP. 

Przed rozpoczęciem prac należy umieścid na budowie w widoczny miejscu tablicę 
informacyjną, teren budowy powinien byd ogrodzony. Kierownik budowy zobowiązany 
jest do poinstruowania pracowników o podstawowych zasadach BHP. Pracownicy 
powinni byd wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i ochronną, kaski i odpowiednie 
obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mied odpowiednie kwalifikacje i mied ważne 
orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy. Na budowie powinna byd apteczka i 
zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej. 


