
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów.
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty rekreacyjnej w Śmiczu.
Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego:
- budowa wiaty o konstrukcji drewnianej (objęta tym opracowaniem),
Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo.
Inwestor: Gmina Biała, 48-210 Biała, ul. Rynek 10.
Lokalizacja: działka nr 511/5; 511/6; Śmicz, 48-210 Biała
Obszar oddziaływania:  działka nr 511/5; 511/6; (objęta opracowaniem).  

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim 
zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarowania działki lub terenu.
Działka nr działka nr 511/5; 511/6; jest  częściowo zabudowana i uzbrojona. Znajduje się tam 
istniejący budynek remizy strażackiej oraz zjazd  na działkę z drogi gminnej (działka nr 517). 

1.3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu , w tym urządzenia budowlane związane z 
obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym 
zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.  
Inwestycja jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy nr GKZP.6730.27.2019 wydanej dnia 
10.10.2019. Parametry charakterystyczne wiaty mieszczą się w przedziale wytycznych 
przedstawionych w w/w decyzji.
Odległości projektowanej wiaty od granic sąsiednich działek (lokalizację wiaty na działce) 
przedstawia  projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500. Odprowadzenie wód opadowych na 
nieutwardzony teren działki nr 511/5; 511/6;. Na terenie nie wprowadza się zmian w istniejące 
uzbrojenie terenu.
Teren wokół wiaty częściowo utwardzony oraz biologicznie czynny pokryty zielenią. 
Analiza możliwości obszaru oddziaływania obiektu na działki sąsiednie wynikająca z ogólnych 
przepisów techniczno -budowlanych. 
 

Nr działki

sąsiedniej

Podstawa formalno-prawna Uwagi

517 Dz.U.2015.460 j.t.  O drogach publicznych Działka drogowa - droga dojazdowa.

Wiata objęta opracowaniem 

usytuowana jest 1,3 m od granicy z 

działką drogową.

510/1 Dz.U.2002.75.690  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. 

§12, §13, §23,3, §271-273

Grunty rolne – działka nie 

zabudowana.

Odległość projektowanej wiaty od 

granicy działki wynosi 4,7m.

511/4;

511/3

Dz.U.2002.75.690  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. 

Grunty rolne – działka nie 

zabudowana.

Odległość projektowanej wiaty od 



§12, §13, §23,3, §271-273 granicy działki wynosi 31,20 m.

512/5 Dz.U.2002.75.690  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie. 

§12, §13, §23,3, §271-273

Działka budowlana - zabudowana.

Odległość projektowanej wiaty od 

granicy działki wynosi 17,60 m

        Wnioski: Ogólne przepisy techniczno - budowlane zostają spełnione, obszar oddziaływania

inwestycji zawiera się  w granicach działki nr   511/5; 511/6.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adoptowanych obiektów budowlanych, 
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu 
niezbędnych do sprawdzania zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona 
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
BILANS POWIERZCHNI DZIAŁEK NR 511/5 i 511/6:

powierzchnia działek 511/5; 511/6: =1320m²  =100%
powierzchnia zabudowy:  =328,25m² =24,85%

istniejący tereny zabudowane =241,21m² =18,27% 
wiata objęta opracowaniem  =87,04m² =6,59%

istniejący teren utwardzony: =205,0m² =15,52%
istniejąca powierzchnia biologicznie czynna: =786,75m² =59,60%

Parametry wiaty drewnianej

- kubatura 354,24 m3

- pow. użytkowa 80,11 m2

- kalenica prostopadła do drogi gminnej h=5,3 m,

- okap  2,46 m.

- długość między słupami 12,80 m.

- szerokość między słupami 6,80 m.

1.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków  oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji przeznaczony jest do zabudowy.
Teren inwestycji nie jest wpisany do ewidencji lub rejestru zabytków.

1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Teren inwestycji nie leży na szkodach górniczych, eksploatacja górnicza nie występuje.



1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.  
Nie zmienia się stanu wody w gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego 
terenie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także 
nie odprowadza się wód i ścieków na grunty sąsiednie. Inwestycja nie należy do kategorii 
mogących pogorszyć stan środowiska. Uciążliwość w zakresie emisji hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych, niejonizującego 
promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczeń gruntu i wód nie występuje. Wody 
opadowe odprowadzać na teren nieutwardzony działki nr 511/5; 511/6:. Informacje bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia załączono do projektu.

1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych.  
Inwestycja jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy nr GKZP.6730.27.2019 wydanej dnia 
10.10.2019



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

/ Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
a) budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie  fundamentów pod słupy,
- wykonanie szkieletu konstrukcji drewnianej wiaty,
- wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki
- wykonanie  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

2.  Istniejące  obiekty  na  działce:  istniejący  budynek mieszkalny połączony  częściowo z  szatnią
sportową.
3. Teren budowy płaski, częściowo zabudowany.
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi – brak.
5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas nadbudowy:
5.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m, a w szczególności:
- wykonywanie konstrukcji więźby dachowej, łacenie dachu, krycie blachodachówki
wykonywanie obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z wysokości,
- niebezpieczeństwo upadku z wysokości /rusztowań/,
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu robót budowlanych (wykopy, fundamenty dach, pokrycie,itd.) wszyscy
pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  przepisami  zawartymi  w  „  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych Dz. U. Nr 47
pozycja  401:
rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdział 9. Roboty na wysokościach,
rozdział 12. Roboty murarskie i tynkarskie,
rozdział 13. Roboty ciesielskie,
rozdział 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.
7.0  Wykaz  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
7.1 Na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracowników oznaczonym na planie terenu
budowy/ sporządzonym przez kierownika budowy/ umieścić wykaz zawierający adresy i numery
telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku policji.
7.2  W pomieszczeniu  socjalnym oznaczonym na planie  j.w.  umieścić  punkt  pierwszej  pomocy
medycznej obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników
7.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie j.w.
7.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie j.w.
7.5  Szelki  bezpieczeństwa  i  linki  zabezpieczające  przy  pracach  na  wysokościach  umieścić  w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie j. w..
7.6 Ogrodzenie placu budowy do wysokości min 1,5 m oznakować w planie j. w..
7.7 Wyznaczyć strefy niebezpieczne na placu budowy i  oznaczyć je  na planie  j.w.  i  znakować
tablicami ostrzegawczymi.



7.8 Barierki pomostów rusztowań wykonać z desek krawężnikowych szerokości 15 cm, poręcze
zabezpieczające pomosty na wysokości 1,1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą i deską
krawężnikową.
7.9 Rozmieścić tablice ostrzegawcze.
7.10 Wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów i oznaczyć w planie j. w..
7.11 Teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów.
7.12 Na terenie budowy wyznaczyć za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i oznaczyć w planie j. w..
Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi gminnej zapewniający w razie potrzeby
szybkie działania ratownicze.



Opis techniczny do projektu architektury.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,
- koncepcja uzgodniona z inwestorem,
- Decyzja o warunkach zabudowy nr GKZP.6730.27.2019 wydanej dnia 10.10.2019
- aktualna mapa do celów projektowych
- obowiązujące prawo budowlane.

2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne wiaty drewnianej.

Przeznaczenie wiaty
Projektowana wiata drewniana pełnić będzie funkcję wiaty rekreacyjnej. Służyć ma celom

rekreacyjnym,  biesiadnym  w  okresie  imprez  okolicznościowych  organizowanych  przez
mieszkańców Śmicza oraz całą Gminę Białą.
Parametry wiaty drewnianej

- kubatura 354,24 m3

- pow. użytkowa 80,11 m2

- kalenica prostopadła do drogi gminnej h=5,3 m,

- okap  2,46 m.

- długość między słupami 12,80 m.

- szerokość między słupami 6,80 m.

 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Forma
Projektowana wiata drewniana o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 

między słupami 12,80m x 6,80m. Konstrukcja wiaty w całości drewniana, dach dwuspadowy z 
kalenicą usytuowaną prostopadle do drogi, pokryty blachodachówką i kącie nachylenia 36°. Forma 
architektoniczna wiaty nawiązuje do budownictwa regionalnego i dobrze komponuje się z 
otaczającą go zabudową mieszkalną i gospodarczą oraz terenem rekreacyjno sportowym wokół. 
Wysokość kalenicy i okapów dopasowana do wysokości obiektów sąsiednich. Kolorystyka 
dachówki wg zaleceń inwestora.
Funkcja: wiata drewniana rekreacyjna
4. Układ konstrukcyjny.
 
4.1. Konstrukcja wiaty drewnianej.
4.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
a) budowa wiaty drewnianej:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie  fundamentów pod słupy,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (poziomej i pionowej),
- wykonanie szkieletu konstrukcji drewnianej wiaty,



- wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki
- wykonanie  obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

4.3. Elementy wiaty drewnianej
a) Fundamenty.

Stopy fundamentowe wykonać jako żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą A-III N (pręty
główne Ø12 mm )  oraz posadowić zgodnie z  projektem  poniżej  strefy przemarzania  (min.  1m
poniżej poziomu terenu).
b) Słupy konstrukcyjne  .  

Łączenie słupa ze stopą systemowymi łącznikami metalowymi do słupów drewnianych o 
średnicy pręta kotwionego min 16mm. Słupy powyżej terenu min 4cm. Dopuszcza się stosowania 
podobnych łączników za pomocą płaskowników stalowych.

c)  Elementy drewniane i więźba dachowa.

Nową więźbę i elementy konstrukcyjne wiaty projektuje się z drewna sosnowego klasy min 
C24. Elementy drewniane wyżynane na końcach krokwi. Złącza ciesielskie na jaskółczy ogon, 
wpusty oraz gwoździe lub też na łączniki metalowe. Układ dachu podano na rysunku połaci 
dachowej. Bezpośrednio na krokwie projektuje się ozdobną podbitkę sosnową grubości 15mm. 
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkami impregnacyjnymi bezbarwnymi 
ogniochronnymi i grzybobójczymi.

d)   Pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie.  
Pokrycie dachu z blachodachówki  na łatach drewnianych.
Obróbki  blacharskie  z  blachy  ocynkowanej.  Rynny  Ø120,  rury  spustowe  Ø  100   z  blachy
ocynkowanej  malowanej  technologicznie  oraz  montowane na  połączeniach  lutowanych.  Spadek
rynien w kierunku rur spustowych 0,5%. Wody opadowe odprowadzić na teren własnej działki.
e)Izolacje
Izolacja wiatrochronna z folii wiatrowej.

5.Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - 
instalacyjnego obiektu.

Nie dotyczy
6. Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie:

- emisja zanieczyszczeń będących efektem spalania opału w piecu CO mieści się w dopuszczalnych
granicach, zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe nie występują,
- przy projektowanej wiacie nie występuje związana z eksploatacją wiaty emisja hałasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zakłócenia,
-  charakter  obiektu,  jego program użytkowy i  sposób posadowienia nie  wpływa negatywnie na
istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Uwagi końcowe.
Wszelkie  prace  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  ,,Warunkach
technicznych  wykonania  robót  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych’’.  Roboty  prowadzić
zgodnie  z  polskimi  normami,  normami  branżowymi,  instrukcjami  producentów  wyrobów.  We
wszystkich  fazach  realizacji  konstrukcji  wykonywane  roboty,  a  szczególności  roboty  ulegające
zakryciu,  powinny  być  odbierane  przez  uprawnione  osoby  i  odpowiednio  udokumentowane,  a
materiały  powinny  odpowiadać  odpowiednim  normom  i  posiadać  atesty  oraz  deklaracje
właściwości użytkowych.


	Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego:
	- budowa wiaty o konstrukcji drewnianej (objęta tym opracowaniem),
	Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo.
	1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.
	Działka nr działka nr 511/5; 511/6; jest częściowo zabudowana i uzbrojona. Znajduje się tam istniejący budynek remizy strażackiej oraz zjazd na działkę z drogi gminnej (działka nr 517).
	a) budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:
	Przeznaczenie wiaty
	a) budowa wiaty drewnianej:
	Stopy fundamentowe wykonać jako żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą A-III N (pręty główne Ø12 mm ) oraz posadowić zgodnie z projektem poniżej strefy przemarzania (min. 1m poniżej poziomu terenu).
	e)Izolacje
	Izolacja wiatrochronna z folii wiatrowej.

