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            Iława, maj 2019 r.  

     OŚWIADCZENIE  
 
Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany 
  
 
Inwestycja:  Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w  
                                   Świedziebni 
 
Obiekt:                        Altana edukacyjna  
 
 
Lokalizacja:                Dz. nr 159/2, 160/4, obręb Świedziebnia, gmina Gmina Świedziebnia, 
                                powiat brodnicki 
 
 
Inwestor:               Gmina Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia 
 
 
Branża:  Architektoniczna 

 
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że ww. projekt sporządzono 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 PROJEKTANT:              SPRAWDZAJĄCY:   
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OPIS TECHNICZNY 
 
1.DANE OGóLNE  
 
1.1. CELE INWESTYCJI:                                                                                                             
 
Celem projektowanej inwestycji jest altana edukacyjna będąca wyposażeniem Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
• Przedmiotową altanę edukacyjną projektuje się na działce nr 159/2 w miejscowości 

Świedziebnia, Gmina Świedziebnia, woj. kujawsko - pomorskie. 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Decyzja Nr GP.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia  
  21.05.2019r. wydana przez Wójta Gminy Świedziebnia. 
- Uzgodnienia z inwestorem 
- Wizja lokalna 
- Projekt zagospodarowania terenu specjalności architektonicznej  
 
1.3.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
 
 Zaprojektowano altanę edukacyjną celem stworzenia zadaszonych miejsc. 
W przedmiotowym obiekcie nie zachodzi potrzeba wykonywania pracy stałej. 
 
1.3. CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY TECHNICZNE (BILANS POWIERZCHNI ) 
 

- Powierzchnia zabudowy projektowanej  
   altany edukacyjnej                                           - 34,80 m2 
- Powierzchnia użytkowa projektowanej altany edukacyjnej:        - 33,40 m2 
- Kubatura projektowanej altany edukacyjnej:                     - 133,60 m3 

- Wysokość altany edukacyjnej                                                     - 4,67m 
- Średnica altany edukacyjnej                                                       - 7,00m                                                                 

Liczba kondygnacji                                         - jednokondygnacyjny 

Grupa wysokości obiektu budowlanego        - niski ( N ) 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEG O, SPOSÓB 
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJ ĄCEJ ZABUDOWY ORAZ 
SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGA Ń, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1  

2.1. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

Zaprojektowano altanę edukacyjną niepodpiwniczoną, jednokondygnacyjną o 
konstrukcji drewnianej. Projektowany obiekt służyć będzie celom edukacyjnym.  
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2.2. SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU I 
OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY  
 
Projektowana altana edukacyjna harmonizuje z istniejącymi budynkami w obszarze 
inwestycji. Pod względem formy, w tym spadków dachu harmonizuje z zabudową 
zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Projektowany obiekt spełnia wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 

Forma przeprojektowywanego obiektu jest ściśle powiązana z jego funkcją i układem 
konstrukcyjnym.  Lokalizacja, gabaryty oraz technologia wykonania obiektu jest zgodna 
z zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i oczekiwaniami 
inwestora. Wobec powyższego uznać można, że realizacja projektowanej inwestycji 
według rozwiązań podanych w niniejszym opracowaniu nie narusza wymagań 
określonych przepisami odrębnymi a także interesów osób trzecich i zgodna jest z 
oczekiwaniami inwestora tj. gminy.  

 
3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE  
 

3.1. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH 

- dopuszczalny nacisk na grunt:    qf = 150kPa 

- I kategoria geotechniczna obiektu 

- umowna głębokość przemarzania:  Hz = 1,2m 

- obciążenie dachu  20MPa/m2      

     

3.2. OPIS OGÓLNY KONSTRUKCJI ALTANY EDUKACYJNEJ: 
 
        -  obiekt wykonany w tradycyjnej technologii. Fundamenty pod słupy z betonu B 20  
           żelbetowe, elementy konstrukcyjne altany z drewna C35 łączone z 
           wykorzystaniem tradycyjnych rozwiązań ciesielskich zaimpregnowane przed  
           środkiem impregnującym np. HolzProf bądź innym o identycznych  
           właściwościach zabezpieczających drewno przed czynnikami zewnętrznymi. 
 

- planowane  dojazdy i dojścia piesze wykonać z kostki betonowej zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu.  
 

3.3. FUNDAMENTY 
 
  3.3.1. Opinia geotechniczna   

Opinie wydaje się na podstawie dokonanych badań geotechnicznych oraz innych 
opinii zasięgniętych w ramach wywiadu od inwestora i własnych obserwacji. 
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Właściwości gruntu pozwalają na bezpośrednie posadowienie obiektów na 
wykonanej wcześniej zagęszczonej podsypce piaskowej.  

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, do bezpośredniego posadowienia  
na gruncie.  

3.3.2.Fundamenty pod słupy.  
 

Wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
 
3.4. DACH 
 

Dach o konstrukcji drewnianej według rysunków zawartych w opracowaniu, pokrycie 
dachówką bitumiczną w kolorze ceglastym. 
Przed montażem należy zaimpregnować preparatem posiadającym atest PZH 
spełniającym właściwości dotyczące ochrony drewna przed czynnikami zewnętrznymi 
następujące elementy dachu: 
- elementy konstrukcyjne 
- drewniane elementy poszycia 
- deski wykorzystane jako boazeria bądź inne elementy wykończeniowe   

 
3.5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU 
 
- wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
Przed montażem elementy konstrukcyjne należy zaimpregnować preparatem np. 
HolzProf bądź innym spełniającym te same właściwości dotyczące ochrony drewna 
przed czynnikami zewnętrznymi.  
 
3.6. ELEWACJA 
 

- wykonać zgodnie z częścią rysunkowa opracowania  
 
4. INSTALACJE  
 
  Altana edukacyjna nie będzie wyposażona w żadne instalacje. 
 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE POD K ĄTEM 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych 
projektowany obiekt spełniać będzie wymogi dotyczące osób niepełnosprawnych.  

6. DANE DOTYCZĄCE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU  

 

Altana edukacyjna nie jest ogrzewana, w związku z czym nie przedstawia się 
charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej 
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budynków (DZ. U. z 2018r., poz. 1984 ze zm.) . 
 

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZU JĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE POD 
WZGLĘDEM: 

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposoby odprowadzania ścieków  

Nie dotyczy 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pływowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy 

c) rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 

Ze względu na pochodzenie w obrębie projektowanej inwestycji będą wytwarzane 
odpady komunalne. Do ich gromadzenia służyć będą pojemniki do segregacji odpadów. 
Ilość wytwarzanych odpadów uzależniona będzie od ilości przebywających osób w 
obrębie projektowanej inwestycji.  

d) emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się  

Nie dotyczy 

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
 
Projektowana altana edukacyjna nie wprowadzi szczególnych zakłóceń ekologicznych w 
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych, czy też podziemnych. 
Charakter użytkowy obiektów pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu 
działki poza powierzchnią zabudowy oraz powierzchnią utwardzonych dojść i dojazdów. 
 
8. NASŁONECZNIENIE 
Nasłonecznienie – lokalizacja  altany edukacyjnej nie wpłynie ujemnie na 
nasłonecznienie  pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi ponieważ projektowany 
obiekt usytuowany jest tak na działce, że nie ma możliwości ograniczać dostępu światła 
na działkach sąsiednich.    
Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
spełniony jest warunek :   A  ≥   B – C 

Warunek nasłonecznienia jest spełniony. 
Projektowany obiekt nie ograniczy dopływu światła dziennego do pomieszczeń  
przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich.  
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9. KWALIFIKACJA PO ŻAROWA BUDYNKU  
 
 W celu określenia przeciwpożarowych wymagań dla konstrukcji altany edukacyjnej, 
podziału na strefy pożarowe, wymogów bezpiecznej ewakuacji oraz wyposażenia 
wnętrz, niezbędne jest zaliczenie obiektu lub jego części do odpowiedniej kategorii 
zagrożenia ludzi.  
Przedmiotem inwestycji jest budowa altany edukacyjnej, która z uwagi na swoją funkcję 
kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  
 
9.1. KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ OBIEKTU 
 
Obiekt zaliczany jest do ZL II kategorii zagrożenia ludzi powinien posiadać klasę 
odporności pożarowej budynku – D. 

- obiekt o wysokości max 8,0 m - niski (N) do poziomu kalenicy  
Przewidziano dla altany edukacyjnej instalację odgromową. 
 
ODPORNOŚĆ OGNIOWA I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 
ELEMENTÓW BUDYNKU – WYMAGANIA 
 
Elementy obiektu zaliczonego do klasy E odporności pożarowej, zakwalifikowano do 
kategorii ZL II zagrożenia ludzi powinny być wykonane z materiałów nie  
rozprzestrzeniających ognia /NRO/ posiadających odporność ogniową : 
 
klasa odporności 
pożarowej obiektu 

Klasa odporności ogniowej elementów obiektu 

 główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

Strop ściana 
zewnętrzna 

ściany 
wewnętrzne 

przekrycie 
dachu 

‘D’ R30 - 
 

REI 30 EI30 - - 

 
Obiekt  spełnia powy ższe wymogi 
 
STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE 
 
Projektowana altana edukacyjna stanowi jedną strefę pożarową, 
zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej                 
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422). 
 
Wymagania dla materiałów wykończeniowych. 
 
Stosowanie do wykończenia materiałów zapalnych, których produkty rozkładu są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione. 
Obiekt należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie 
odpadających pod wpływem ognia.  
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10. INFORMACJE DODATKOWE  
 
Teren działki zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie 
jest wpisany do rejestru zabytków.  
Niniejsze opracowanie zostało wykonane w zakresie projektu budowlanego. 
Nieopisane w projekcie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Wszystkie prace budowlane wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie.  
 
11. UWAGI KOŃCOWE 
 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane w zakresie projektu budowlanego. 
Nieopisane w projekcie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Wszystkie prace budowlane wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu     
i stosowania w budownictwie. 
 
 
 
  Projektował:                                              Sprawdził: 
 
mgr inż. arch. Marek Woszczyński  mgr inż. arch. Dariusz Szymański 
Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94   Upr. nr: 22/WMOKK/2017 
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Rodzaj opracowania:          Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
      
 
Inwestycja:                          Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w Świedziebni 
    
 
Obiekt:                                 Altana edukacyjna  
 
 
Lokalizacja:                         Dz. nr 159/2, 160/4, obręb Świedziebnia, gmina Gmina 

Świedziebnia, powiat brodnicki 
 
 
Inwestor:                            Gmina Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 

Świedziebnia  
 
 
Bran ża:    Architektoniczna 
 
 
Kategoria obiektu budowlanego: VIII 
 
 

Funkcja Imię i nazwisko 
Nr uprawnie ń Pieczęć i podpis 

Projektant 
bran ża 

architektoniczna 

mgr inż. arch. 
Marek Woszczyński 

 
Upr. nr: BFK.IIF.7342/55/94 

 

Sprawdzaj ący 
bran ża 

architektoniczna 

mgr inż. arch. 
Dariusz Szymański 

 
Upr. nr: 22/WMOKK/2017 

 

 
 

Iława, 28 maj 2019 r. 
 

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim – Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 2018, poz. 1191) 

Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim bez zgody autorów zabronione. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji: 

W ramach realizacji inwestycji wystąpią w kolejności następujące roboty 
budowlane: 
 

- roboty ziemne – wykopy pod fundamenty 
- roboty budowlano-montażowe – impregnacja elementów drewnianych przed    
                                                      montażem a następnie wykonanie konstrukcji  
                                                      altany edukacyjnej z poszyciem i pokryciem dachu              
- roboty wykończeniowe  
 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych -  na działce poza obiektem  

przeznaczonym do budowy znajdują się następujące obiekty budowlane: 
 

- poza ogrodzeniem budowy przebiega droga gminna,  

- ogrodzenie do likwidacji. 

 
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą spowodować zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie występują. 
 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych wraz ze skalą,       
i rodzajami zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
- przywalenie i uderzenia przez spadające i montowane elementy konstrukcyjne, upadek 
z wysokości ponad 5,0 m, porażenie prądem, oraz ryzyko urazów podczas pracy           
z urządzeniami tnącymi , zginającymi itp. przy pracach budowlano-montażowych. 

 
 

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem robót szczególnie  
niebezpiecznych: 

- Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić kompleksowe szkolenie 
pracowników pod kątem BHP  i przy uwzględnieniu : 
-zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,   
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 
- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez   
wyznaczone w tym celu osoby. 
 
Potwierdzenie szkolenia powinno być udokumentowane, tak aby było możliwe  
sprawdzenie w jakim stopniu każdy z pracowników został przeszkolony przed 
przystąpieniem do robót. 
 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  
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niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie –  nie występuje. 

 
 

OPRACOWAŁ :        SPARWDZIŁ: 
 

mgr inż. arch. Marek Woszczyński   mgr inż. arch. Dariusz Szymański 
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