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OPIS TECHNICZNY 
 

1.DANE OGÓLNE 
 

1.1. Celem projektowanej inwestycji jest: 

 

 Budowa wiaty na odpady wielkogabarytowe w ramach inwestycji „Budowa punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni”.  Budynek wiaty 

zlokalizowany będzie na działce nr 160/4 w miejscowości Świedziebnia, obręb 

Świedziebnia, gmina Świedziebnia.  Wiata w konstrukcji stalowej, wolnostojąca. Dach 

dwuspadowy o kącie nachylenia 30 stopni. 

 

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. 

 

1.3.  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 

 

Projektowana wiata przeznaczona jest do składowania odpadów 

wielkogabarytowych na terenie projektowanego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

 

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne. 

  

- Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty  - 136,24 m2,  

- Powierzchnia użytkowa wiaty - 125,47 m2 

- Kubatura wiaty - 675,00 m3 

 

1.5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania 

do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których 

mowa w art. 5 ust. 1. 

1.5.1. Forma i funkcja projektowanego obiektu 
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Zaprojektowano budowę wiaty na odpady wielkogabarytowe w konstrukcji stalowej, 

wolnostojącej. Projektowany budynek wiaty służyć będzie do magazynowania odpadów 

wielkogabarytowych na terenie PSZOK.  

1.5.2. Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy  

Projektowany budynek wiaty harmonizuje z istniejącymi budynkami w obszarze 

inwestycji (oczyszczalnia ścieków). 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 projektowanego 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. 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. 

 

2.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE  

 

2.1. Opis ogólny konstrukcji:  

        -  budynek wykonany w tradycyjnej technologii murowanej, fundamenty żelbetowe, 

           ściany warstwowe i z płyt warstwowych, stropy, słupy i podciągi  

 żelbetowe wylewane, dach o konstrukcji tradycyjnej drewnianej dwuspadowy i o  

konstrukcji stalowej,            

 

2.2. Fundamenty  

   

2.2.1. Warunki geologiczno-inżynierskie – dla przedmiotowego terenu występują piaski 

 średnio i drobno zagęszczone, woda gruntowa poniżej głębokości posadowienia. 

         

2.2.2.Ławy fundamentowe żelbetowe, beton B20 stal A-O i A-III. Wykonać zgodnie z 

rysunkami konstrukcyjnymi. 
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2.3.Ściany  

   

2.3.1.Fundamentowe : 

-    zewnętrzne warstwowe wykonać wg rysunków konstrukcyjnych. 

 

  2.3.2.Zewnętrzne : 

- Przyziemie  

Ścianka o wysokości 1,0 m wykonana z elementów żelbetowych mur oporowy typ 

105.  

 

2.4.Dach 

  

Dach o konstrukcji stalowej według rysunków konstrukcyjnych, pokrycie płyta 

warstwowa dachowa w okładzinie metalowej grubości 15 cm. 

 

2.5. Wieńce nadpro ża i podci ągi.  

 

Nadproża stalowe według rysunków konstrukcyjnych. 

 

2.6. Izolacja przeciwwilgotno ściowa.  

 

Fundamenty - pionowa - emulsja Dysperbit, pozioma ścian fundamentowych              

i posadzki parteru 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco. 

Posadzki wykonać zgodnie z warstwami opisanymi na przekroju.  

 

2.7. Elewacja.  

 

Ściany, cokół  jasnym zbliżonym do beżu. 

Dach w kolorze bordowym zbliżony do koloru naturalnej dachówki. Stolarka 

okienna i drzwiowa, elementy drewniane więźby i okapów  w kolorze brązowym, 

obróbki blacharskie opierzenia z blachy aluzink w kolorze brązowym. 
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Rynny φ12 cm i rury spustowe φ8 cm z PCV.  

 

2.8. Opinia geotechniczna o podło żu. 

 
 

 Ze względu na proste warunki gruntowe, obiekty zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. 

 

3. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJ ĄCE WPŁYW OBIEKTU NA 

ŚRODOWISKO 

 

Emisja zanieczyszczeń – nie występuje 

 Odpady stałe – związane z funkcją obiektu , śmietnik zadaszony na terenie działki, 

 utylizacja poprzez wywóz na wysypisko śmieci. 

Emisja hałasu i wibracji – emisja wibracji nie występuje. 

Wpływ obiektu na otoczenie działki – bez negatywnego wpływu. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397) projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska 

Projektowany obiekt nie wprowadzi zakłóceń ekologicznych w charakterze powierzchni 

ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy obiektu pozwoli 

na zachowanie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i powierzchni 

utwardzonych dojść i dojazdów. 

 
 
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

W celu określenia przeciwpożarowych wymagań dla konstrukcji budynku, podziału 

na strefy pożarowe, wymogów bezpiecznej ewakuacji oraz wyposażenia wnętrz, 

niezbędne jest zaliczenie budynku lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia 

ludzi.  
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Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty do składowania odpadów 

wielkogabarytowych, który z uwagi na swoją funkcję kwalifikuje się do kategorii 

zagrożenia ludzi PM. 

4.1. Klasy odporności pożarowej budynku 

Budynek wiaty zaliczony jest do PM kategorii zagrożenia ludzi powinien posiadać klasę 

odporności pożarowej budynku – E. 

- obiekt o wysokości max do  7,0 m - niski (N) do poziomu kalenicy, jednokondygnacyjny  

Przewidziano dla budynku instalację odgromową. 

 

ODPORNOŚĆ OGNIOWA I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 

ELEMENTÓW BUDYNKU – WYMAGANIA  

Elementy budynku zaliczonego do klasy E odporności pożarowej, zakwalifikowano do 

kategorii PM zagrożenia ludzi, powinny być wykonane z materiałów nie 

rozprzestrzeniających ognia, posiadających odporność ogniową przedstawioną w 

poniższej tabeli: 

klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 główna 

konstrukcja 

nośna 

konstrukc

ja dachu 

strop ściana 

zewnętrzna 

ściany 

wewnętrzne 

przekryci

e dachu 

‘E’           (-)        (-) 

 

    (-)          (-)         (-)       (-) 

 

Budynek  wiaty spełnia powyższe wymogi. 

 

STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE 

Projektowany budynek 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). 
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WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy przyjmując jedną jednostkę 

sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg  na każde 300 m2 powierzchni strefy 

pożarowej. Jako podstawowy rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego, zaleca się 

gaśnice proszkowe wypełnione proszkiem ABC (do gaszenia ciał stałych, cieczy i gazów 

palnych.  

Wszystkie instalacje ze wszystkimi zabezpieczeniami p-poż. w budynku wiaty wykonane 

przez dostawcę rządzeń. 

 

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU  

 

Wiata 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 budynków (DZ. U. 

z 2018r., poz. 1984 ze zm.) .  

  

6. INSTALACJE  

 

       Wiata  wyposażona będzie w instalację elektryczną oświetleniową, gniazd 

wtykowych. 

 

7. INFORMACJE DODATKOWE  

 Teren działki zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

 Inwestycja nie wpłynie na zagrożenie środowiska. 

 

8. KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO  

 
Linia zabudowy została określona zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Projektowana inwestycja harmonizuje z istniejącymi budynkami w obszarze 

inwestycji.  
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Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzją o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 

9.NASŁONECZNIENIE 

Nasłonecznienie – lokalizacja  wiaty na odpady wiekogabarytowe nie wpłynie ujemnie 

na nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi ponieważ w 

sąsiedztwie nie ma zabudowy tak więc nie ma możliwości ograniczać dostępu światła 

na działkach sąsiednich a ustalone linie zabudowy powodują, że budynki są 

odsunięte od granic działki. 

 

Budynek wiaty  nie jest budynkiem wysokim. 

 

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia MGPiB z dnia 14 grudnia 1994 roku spełniony jest 

warunek :   A  ≥   B – C 

 

Warunek ten jest spełniony. 

Projektowana wiata nie ograniczy dopływu światła dziennego do pomieszczeń  

przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich.  

 

10.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: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
  
 
Inwestycja:                             Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w Świedziebni 
    
 
Obiekt:                                   Wiata na odpady wielkogabarytowe  
 
 
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 
 
 
 

 
Opracował: 
 
 
 
Sprawdził: 
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1. Zakres robót  oraz kolejność realizacji: 
 

W ramach realizacji inwestycji wystąpią w kolejności następujące roboty 
budowlane: 
 

- roboty ziemne – wykopy pod fundamenty 
- roboty budowlano-montażowe – wykonanie nowych fundamentów, ścian 

konstrukcyjnych, montaż stropów i więźby dachowej,  
- roboty wykończeniowe – budowlane wewnętrzne. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych -  na działce poza obiektem  

przeznaczonym do budowy znajdują się następujące obiekty budowlane: 
- brak. 

 
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  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie –  nie występuje. 

 
Opracował:      Sprawdził: 
 


