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DO PROJEKTU 

BBUUDDOOWWAA  WWIIAATT::  RREEKKRREEAACCYYJJNNEEJJ  II  WWYYSSTTAAWWIIEENNNNIICCZZEEJJ  WWRRAAZZ  ZZ  

MMUURRKKAAMMII  GGAABBIINNOOWWYYMMII  ––  UURRZZĄĄDDZZEENNIIEE  TTEERREENNÓÓWW  

RREEKKRREEAACCYYJJNNYYCCHH  WWEE  WWSSII  ŻŻUUŻŻEELLAA  
   

   Inwestor:  

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE NA 
RZECZ WSI ŻUŻELA 

   

Lokalizacja:  

ŻUŻELA, UL. KRAPKOWICKA, 
DZIAŁKA NR 712, 713/4 
OBRĘB: ŻUŻELA - 0009, 

JEDNOSTKA EWID.: 160502_5 
  

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowi: 

✓ zlecenie Inwestora, 
✓ założenia programowe inwestycji przekazane przez Inwestora, 
✓ wizja w terenie, 
✓ aktualne podkłady geodezyjne –mapa do celów projektowych skala 

1:500, 
✓ Normy i przepisy Prawa Budowlanego 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

       Opracowanie obejmuje projekt budowlany bbuuddoowwyy  wwiiaatt::  rreekkrreeaaccyyjjnneejj  ii  

wwyyssttaawwiieennnniicczzeejj  wwrraazz  zz  mmuurrkkaammii  ggaabbiioonnoowwyymmii  ––  uurrzząąddzzeenniiee  tteerreennóóww  

rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh  wwee  wwssii  ŻŻuużżeellaa  oorraazz  pprroojjeekktt  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  tteerreennuu. 
 

2.1. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT 
 

Roboty wykonane będą poprzez wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu 
nieograniczonego oraz częściowo systemem gospodarczym. 

 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
3.1. Przedmiot  inwestycji 
 

      Przedmiotem inwestycji jest bbuuddoowwaa  wwiiaatt::  rreekkrreeaaccyyjjnneejj  ii  wwyyssttaawwiieennnniicczzeejj  

wwrraazz  zz  mmuurrkkaammii  ggaabbiioonnoowwyymmii  ––  uurrzząąddzzeenniiee  tteerreennóóww  rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh  wwee  wwssii  

ŻŻuużżeellaa  zlokalizowana na działkach nr 712, 713/4.  
 

3.2. Stan istniejący 
 

    Na działkach nr 712, 713/4 położonych w Żużeli nie ma zabudowań.  
W sąsiedztwie przedmiotowych działek znajdują się budynki mieszkalne 
jednorodzinne. 
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3.3. Stan  projektowany 
 

      Projektowana inwestycja polega na bbuuddoowwiiee  wwiiaatt::  rreekkrreeaaccyyjjnneejj  ii  

wwyyssttaawwiieennnniicczzeejj  wwrraazz  zz  mmuurrkkaammii  ggaabbiioonnoowwyymmii  ––  uurrzząąddzzeenniiee  tteerreennóóww  

rreekkrreeaaccyyjjnnyycchh  wwee  wwssii  ŻŻuużżeellaa. Teren jest uzbrojony. Powyższa inwestycja 
będzie wkomponowana architektonicznie w istniejącą zabudowę terenu. 
Projektowany jest prosty układ komunikacyjny, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu. Dach wiat dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowych 30° (57,7%), wysokość kalenicy dla obu wiat wynosi 4,48 m. Dach 
kryty gontami bitumicznymi.  
Zaprojektowano murki gabionowe usytuowane zgodnie z rysunkiem 
zagospodarowania terenu (rys. Z-1). 
 

3.4. Teren objęty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 
ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania przestrzennego 

 

3.5. Teren objęty niniejszym opracowaniem nie podlega 
wpływom eksploatacji górniczej  

 

3.6. Przewidywane zagrożenia dla środowiska i higieny oraz 
zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich 
otoczenia – nie przewiduje się 

 

3.7. Dostęp dla osób niepełnosprawnych z istniejącego wejścia 
na działkę 

 
 
 
 
 

3.8. Dane ogólne wiat (wiaty o identycznych wymiarach) 
  

Lp. Dane ogólne Wielkość   Jednostka   

1. Szerokość wiaty 700 m 

2. Długość wiaty 8,60 m 

3. Powierzchnia zabudowy 60,20 m2 

4. Powierzchnia użytkowa   60,20 m2 

5. Kubatura brutto - m3 

 
 

3.9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
      Projektowana inwestycja nie zaburzy istniejącej zabudowy mieszkalno-
gospodarczej budynków sąsiednich. Budynki istniejące posiadają dachy 
dwuspadowe. 
      Projektowane wiaty tworzą spokojną bryłę nie zakłócającą korzystania z 
pozostałych budynków mieszkalnych i gospodarczych.  
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4. KONSTRUKCJA WIAT 
4.1 Założenia projektowe 
 

Obliczenia statystyczne i wytrzymałościowe przeprowadzono w oparciu o 
obowiązujące normy. 
 

Przyjęto: 
  - obciążenie charakterystyczne śniegiem - II strefa   
  - obciążenie charakterystyczne wiatrem  - I strefa   
  

4.2 Układ konstrukcyjny wiaty 
      Wiata o ścianach masywnych wykonanych z pustaków ceramicznych 
POROTHERM. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówką 
ceramiczną. Posadowienie bezpośrednie w postaci płyty fundamentowej. Pozostałe 
dane wg obliczeń statycznych zamieszczonych w części „Obliczenia statyczno-
wytrzymałościowe”. 

 

4.3 Opis projektowanej konstrukcji 
4.3.1 Fundamenty 
      W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury 
gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 
Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres 
zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów. Wykop należy wykonać koparką lub 
ręcznie z odwiezieniem urobku. Zasypkę na ściany fundamentowe wykonać ręcznie.  
      W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy 
wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż 
spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry 
wytrzymałościowe. 
      Obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych. Projektuje się stopy fundamentowe o wymiarach 60x60cm. 
Należy je wykonać z betonu C16/20 (B20) zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 
dokumentacji budowlanej (rys. nr 1). 
      Jeżeli w poziomie posadowienia wystąpią grunty nienośne należy je wybrać, a 
powstałą pustkę uzupełnić chudym betonem do spodu fundamentu lub zagęszczoną 
warstwami podsypką piaskowo-żwirową do stopnia zagęszczenia Id=0.7. 
   

4.3.2 Więźba dachowa 
 

Projektuje się dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kącie nachylenia 
połaci dachowych 30° (57,7%). Dach spoczywa na płatwi opartej na 4 słupach 
drewnianych. Więźbę dachową, jej wymiary oraz przekroje poszczególnych 
elementów pokazano na rysunku rzutu więźby dachowej (rys. nr 3). 

• drewno konstrukcyjne klasy C24 

• rozstaw krokwi do 90cm (zgodnie z rzutem więźby dachowej) 

• warstwy dachu wg architektury 

• pokrycie dachowe przyjęte do obliczeń: gonty bitumiczne 

• łaty pod dachówki 4/6cm 
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• wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 
odpowiednimi preparatami np. Fungonit NW-2  i Fotos M-2 – łącznie. wg 
wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi środkami 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym 

• wszystkie połączenia elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z 
zasadami ciesielskimi lub za pomocą systemowych łączników ciesielskich 
typu BMF/SIMPSON 
 

Pod dachówkę stosować folię o paroprzepuszczalności większej lub równej 
150g/m2/24/godz. 
W przypadku zastosowania folii o mniejszej paroprzepuszczalności należy 
między projektowanym ociepleniem, a folią pozostawić wentylowaną szczelinę 
o grubości 1,5 cm. 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanie lub z PCV. 

 

UWAGA: 
Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami 
żelbetowymi warstwą 2 x papa lub folią PE. 
 

4.3.3 Izolacje 
 

      Izolacja pionowa ścian fundamentowych – 2 x Tytan Professional Abizol R + P. 
Izolacja pozioma 2 x papa lub folia PE układana na zakład. 

 
4.4 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE  
4.4.1 Pokrycie dachu, obróbki blacharskie oraz rynny i rury 

spustowe 
 

      Pokrycie dachu gontami bitumicznymi. Obróbka dachu obejmuje opierzenia 
wokół wywietrzników wentylacyjnych oraz kominów. Zastosować obróbki dachowe 
systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 
Czapki kominów betonowe. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 
lub tytanowo-cynkowe wg rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem wybranej 
firmy. Kolorystyka rur i rynien spustowych do ustalenia z inwestorem.  
      Deski elewacyjne oraz drewniane wykończenia dachu zabezpieczyć środkami do 
impregnacji drewna i pokryć bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. 
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5. OPIS KONSTRUKCJI I URZĄDZEŃ 
5.1  ŁAWKI 
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5.2  GABIONY 

Gabiny spawane standard: 

• spawane, skręcane, cynkowane ogniowo – norma PN-EN ISO 1461 
• szerokość 20 – 40 cm 
• wysokość 40 – 250 cm 
• oczko 5 x 20 cm 
• pręty pionowe Fi 5 mm, poziomy ceownik 20x9x2 mm w komplecie: śruby, 

łączniki, słupki stabilizujące 40/60 

 

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 

Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na 
środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 
Planowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w zakresie: 
 

• Zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

• Możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
ze środków łączności, 

• Dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• Uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i 
promieniowanie,  

• Zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. 
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Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu: 

• Ochrona powietrza – inwestycja nie będzie powodować uciążliwości 
zapachowych i zanieczyszczeń powietrza, 

• Ochrona wód – inwestycja nie powoduje skażenia wód, w tym zachwiania 
poziomu ilości wody zapewniającego ochronę równowagi biologicznej, 

• Ochrona gleby – inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi, 

• Ochrona przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi – ustala 
się zakaz przekraczania wartości normatywnych w odniesieniu do hałasu i 
pola elektromagnetycznego. Obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak 
dla terenów dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

• Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody – 
nie występują. 

 

Warunki ochrony przeciw pożarowej 
 

      Warunki dotyczące klasy odporności pożarowej budynku dotyczące klasy 
odporności ogniowej: niski o wysokości zabudowy do trzech kondygnacji (Dz. U. nr 
121 z dnia 16.06.2003r. poz. 1137 wraz z późniejszymi zmianami § 213 pkt 1a). 

 
 
CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM, SZTUKĄ BUDOWLANĄ I 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP POD NADZOREM OSOBY 
UPRAWNIONEJ. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

      AUTOR: 
 
 

…………………………………… 


