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Rodzaj inwesĘcji;

Dobudowa altany drewnianej do świetlicy wiejskiej
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62 - 306 Kołaczkowo
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2
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4/ Opis techniczny do planu sytuacyjnego (zagospodarowania działki)

6
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wyd,ane ptzezUrząd Wojewódzki w Poznaniu,
po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lip ca 1994

r.

Prawo budowlane, tekst

jednolity (Dz.U, nr l56 poz. Il18 z2006r.) zgodnie z art. 20 ust.4
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OPIS TECIINICZNY

do p|anu sytuacyjnego (zagospodarowania działki)

I/ Dane

ewidencyjne:

1.1. Rodzaj inwestycji:

Dobudowa altany drewnianej do świetlicy wiejskiej

1.2. Lokalizacja;

wszembórz
gm. Kołaczkowo
dz. ozlacz. nl eńd. Iż8

1.3. Inwęstor:

Gmina kołaczkowo
Pałac Władysława Re}monta 3
62 306 Kołaczkowo

IIl Charaktery§tYka terenu

:

Działka zabudowana. Zgodnie z decyzjąo watunkach zabudowy DGP,6'130,39.2016 r.
z dlla 28.07.2016 r., projektuje się dobudowę drewnianej altany do świetlicy wiejskiej.

IIV rnfrastruktura t
3.I. Teten przeznaczony pod budowę altany drewnianej jest

terenem płaskim,

3.2. Zielei - działka zĄgospodalowana, Do celów budowy nie zachodzi potrzeba wyciŃi
drzew, a po zakończeniu robót budowlano montażowych należy teręn
uporządkować i zagospodarować zgodlie z zalączoną mapą sluacyjną
3.3. Uzbrojenie terenu - działka częściowouzbrojona:

-

ziazd na droqę Dubliczną
miejsca parkingowe
enerqia elęktyczna
ZaoDatżenie w
kanalizacia sanitarna
wody opadowe

wodę

IV/ ZagosDodarowanie dzialki

- zjazd istniejący;
- istniejące;
- z istniejącego przyłącza;
- nie

dotyczy;

- nie dotyczy;
-

odprowadzić do gruntu, na własny teren nieutwardzony.

:

4.1, Linia zabudowy - zachowano nieprzekaczalne linie zabudorły - zgodnie z załącznikiem
graficznym do decyzji.

4.2, Wielkość powierzchni zabudowy w stosuŃu do powierzchni działki: powierzchnia
zabudowy planowanej altany drewnianej wynosi: 70,64 mż cojest < od max. powierzchni
podanej w decyzji która wynosi 80,0 m', tj. wielkośó pow, zabudowy 1ł stosuŃu do pow.
działki zwiększyła się o 10,95 % co jest < od rnax. l2,4 yo - zgodrLie z decyzj4
4.3. Szerokośćelewacj i frontowej bez

zrliat

4.4. Wysokośćprojektowanej altany, liczona
wynosi: 3,25 m

<

4.5, Geometria dachu

od 3,50

m

od poziomu terenu do najwyższego
zgodnie z decyzją o waruŃach zabudowy,

puŃtu dachu

- dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej l0".

4.6. Powierzchnia terenu biologicznie cz;,nnego wynosi:62

o/o

> od min, 30

terenu.

o/o

wnioskowanego
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KONSTRUKCYJNY

do projektu dobudowy altany drewnianej do świetlicywiejskiej

Na podstawie wżji lokalnej przeprowadzonej na budowie stwierdzam,

że §tan
jest
techniczny budynku istniejącego
dobry i nie zośtal prz€kroczony śtangranicżny
prżydatnoścido ułtkowania po§zczególnych elómentórv konstrukcyjnych, które nie
podlegają rozbiórce lub przebudowie,
oceniam, że projektowana dobudowa altany drewnianej do świet|icywiejśkiej jeśt
moż|iwa bez ujemnych skutkórv na istniejącą kon§trukcję. (§ 206 u§t. 2. Rozporżądzenia
Miniśtra Infra§truktury z dnia 12 krvietnia 2002 r. w śprawie warunków t€chnicznych
jakim powinny odpowiadać budynki iich usytuowąnie - Dz. U. Nr 75. Poz. 690).

Dane techniczne:
Pow. zabudowy (dobudowa):
Pow. uż),tkowa (dobudo\ła):
Kubatura (dobudowa):

Fundamenty -

P, =
P"

=

']0,64 m'
70,64 m1

Y:211,92m3

w miejscu projektowanej altany i projektowanego utwardzenia, usunąć waTstwy
ziemi urodzajnej na głębokość30 cm, Pod słupki drewniane należy Wykonać
betonowe stopy fundarnentowe z betonu
kl. CI6l20 (B-20) o rzucie kwa&atu 50 x 50 cm w gómej części i 60 x 60 cm
u dołu stopy oraz głębokości80 cm.
Całośćfundamentów obliczono dla gruntu o nośnościK.. - 15 N/cm2.
Posadowienie altany na gruncie nośnym, nienasypowym tj. 0,80 m poniżej
poziomu terenu, Po Wykonaniu wykopu ocenić jakośćgruntu zalegającego
w poziomie posadowienia altany, W trakcie betonowania, w stopach
fundamentowych należy osadzić metalowe wsporniki do mocowania drewnianych
słupków altany. Wspomiki słupa wykonać z dlutu O 20 i dł. 80 cm, pojednlm na
każdy słup, Zaprojektowano 10 stóp fundamentowych, wg załączonego rys, nr 2.

wykonać o wym, 16 x 16 cm i wysokości 2,60mwokapie i 3,10 m przy ścianie
istniejącego budyŃu. Sfupki zamontować do wcześniejwykonanych wsporników
wyposażonych w §topkę typu C. Stopę słupa wykonać z dwóch kątownikóW
120 x 80 x 8 żespawanych i oc;nkowanych, Szczegół kotwienia słupa
przedstawiono na rys. nr 4, Usztywienie konstrukcji w kierunkach poprzecznym
i podłużnym stanowiąmiecze drewniane o wym. 14 x 14 cm.

SluDki drelvniane

-

- na ścianach podłużnychzamontowaó płatwie o wlm. 16 x 16 cm, a w miejscu
słupków zamontowaó elementy ramy równieź o pżekroju 16 x 16 cm.
Płatwie i rama pełniąfuŃcję wieńca i stanowią oparcie pod konstrukcję dachu.
Krokwie dachowe wykonać o przekroju 8 x 16 cm i rozstarłie osiowym co 1,05 m.
Wszystkie kokwie lvysuniętę §ąpoza obrys płatwi 0,50 m. W miejscach
Występo\łania słupków, pĄektuje się kleszcze o przekoju 8 x l6 cm.
Klesżcżew środku ich rozpiętościłączyć śrubąM-16 z zastosowaniem klocka
dystansowego (współpraca dwóch kleszczy i zapewnienie sztywnościkonstrukcji).
Na drewnianej konstrukcji dachu wykonać pełne deskowanie z desek struganych
gr. 28 mm.Na pełnym deskowaniu dachu wykonać pokrycie zjednej walst\ły papy
mocowanej na gwoździe. W okapie, do kokwi umocować dwustrorrnie heblowaną
deskę czołową.

Kon§trukcja dachu

?
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Przygotowanie elementów dręwnianych altany. Elementy impregnowane,
heblowane i szlifowane oraz 2 x lakier odporny na działanie zewnętrznych
warunków atmosferycznych:

słupki: 16x l6cmdł, 3,10m 5sńi2,60m-5szt;
- płatew: l6xl6cmd1.77,00fi- 2sń:
-

Iama:

16
mięcze: 14
- kleszcze: 8
-

x 16 cm
x 14 cm
x 16 cm

- 5sź;
dł. 1,20 m 16 szt;
dł. 4,30 m- 8 szt;
dł. 4,30

m

-kokwie: 6x 16cmdł. 5,00m-17sżt;
- deski
- deska

gr.28 mm l-stronnie strugane 85 rf
czołowa w okapie szer, l8 cm 17mb,

Robotv dekarśkie - pokrycie dachu wykonać z gontów bitumicznych względnie

z blachodachówki.
Pod blachodachówkę należy dodatkowo zamontować kontlłaty z desek gr, 25 rrm
i łaty o przekoju 4 x 6 cm, obróbki i opierzenia należy rłykonać z blachy
lakierowanej w kolorze porycia,

Pośadżki

- wewnątrz altany olaz

Malowrnie

- wszystkie elementy drewniane wykonać z drewna impregnowanego kl, c 27

w miejscu oznaczonym nr 2, wykonać utwardzenie z kostki
pozbruk na podbetonie. Na kawędzi zewnętrznej zastosować oblzeże trawnikowę.

malowane sadolinem lub prepaTatem woskow}Tn typu Altax.
Kolorystykę uzgodnić z uż}lko\łnikiem.

UWAGI:
1/ Wszys&ię el€męnty konstrŃcyjne wykonać pod nadzorem

uprawnionego

kierownika budowy, przestrzegając zasad sztuki budowlanej

i

przepisów bhp,

2/

W},tyczenie altany oraz imych elementów, trwalę związanych
należ1 zlecic uprawnionemu geodecie.

3/

Ewentualne zmiany mogą być wprowadzone za zgodą autora plojektu,

z

gflrntem,

opracowal:
inL Andlzzj MorlĄn:ha

Ul Leuorła 6. 62{rc t\Ę6łr,la

?
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OPIS GEOTECHNICZNY
do projektu dobudowy altany drewnianej
1/ Podstawaopracowania:

Rozporządzenie Ministra Transporfu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnią 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych waruŃów
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 8l poz,463).
2/ Na podstawie wykopów próbnych wykonanych w poblizu projektowane.;
lokalizacji altany okeślonoprżydatnośćgruntu na potrzeby budownictwa zwłasżcżai
a/ ustalono rodzaj gruntu zalegającego w poziomie posadowienia altany
- grunt jednorodny, piaszczysty o średniejwilgotności;

b/ orientacyjną nośnośći statecznośćpodłożagruntowego na potrzeby
budo\łnictwa fundamentowania - piaski zl,varte o dobrej nośności.
c/ nie §twieTdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia altany.
3l Bioląc powyższe pod uwagę, grunty w obrębie plojektowanej altany,
nalęży zaliczyć do Drostvch waluŃó\ł gTuntowvch.
4/

o jednej kondygnacji zaliczono do plgry§zgltaĘgglil
qeotecbnicznei, która obejmuje niewielkię obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w plostych waruŃach gnultowych.

PĄektowaną altanę

5/ Dla tak zdęfiniowanęgo gruntu 0,15 MPa (1,5 kc/cm'), altana posadowiona jęst
na grtncie nośnym, tj.0,80 m poniżej poziomu terenu oraż powyżej poziomu
wody gruntowej,

Opracował:
fuż Ań|ti Monlłcha
6. 62-300 $ln€ćł{a
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie

1/

z art.20

ust. 1 pkt. 1

a Przepisów Prawa Budowlanego

Zakes lobót dla całego zadania inwesĘcyjnego:

-

roboty ziemne
stopy fundamentowe

konstrukcja drewniana altany
konstrukcja dachu
roboty dekarskie wraz z obróbkami
podsypki piaskowe, podłoża i posadzki
roboty malarskie
elemęnty zęwnętrzne, dojściaiutwardzenia
uporządkowanieterenu.

2/ Na działce, pod dobudowę altany drewnianej, nie znajduje sięjakakolwiek
zabudowa, która miałaby wpływ na bezpieczeństwo i ocblonę zdrowia.
3/ W chwili obecnej na omawianym terenie, nie Występują elementy zagospodalowania
i budowle, które stwarzałyby zagrożenia z zakesu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4/ Wskazania dotyczące przewid}Ąvanych zagrożeń,ldóre mogą wystąpić podczas
realizacji robót budowlanych.
Należy przestrzegać przepisów bhp, obowiązujących w bodownictwie, a zwłaszcza|
- podczas prac ziemnych wykonywanych spycharkami lub koparkami;
- stosowania rozdzielni energetycznych, przedłużaczy,kabli elektrycznych, gniazd
i wtyczek sprawdzonych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienial
- wykonania i eksploatacji wszelkiego rodzaju rusźowań lub pomostów roboczych;
- wszystkie masżyny, urządzenia i narzędzia o napędzie elektrycżnym, powirrny
posiadać aktualny protokół skuteczności zerowania;
- do prac wykonywanych na wysokościach stosować wymagane zabezpieczenia.
5/ Wszystkim pracownikom zatrudnionym podczas realizacji robót, należy udzielić instruktażu
stanowiskowęgo, ze szczególnym uwzględnienięm prac niebezpiecznych.
6/ Osoby zatrudnione na budowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie, zwłaszcza
osoby pracujące na \łysokościach,
7/ Srodki techrriczne i organjżac}jne zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikających
z wykonywania robót budowlanych:
- teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich tymczasowe oglodzenia
placu budowy z umieszczenięm tablic ostrzegawczych itablicy informacyjnej;
- strefy niebezpieczne w obrębie maszyn i urządzeń wydzielić taśmami
ostrzegawczymi i oz,lakować tablicami, zwłaszcza przy pracach na wysokości
lub w miejscach gdzie mogą wystąpić upadki matęriałów 1 narzędzi z wysokości;
- wydzielić dojazdy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, a w przypadku
zagrożenla umożliwiającą szybką ewakuac|ę lub dojazd poiazdów uprzpvilejowanych.

sporządzil:

inż AĄdrzzj Mofurcha

Ul. LrżUivwB 6, 62ś@ hł!§ał.

,|o

sla,o§!wo PoWialowe
.v!ydżlal Budown

.

ic

twa,

rodowl.ł.llĘnIi!|orPs

CharakterysĘka eko|ogiczna i obszar oddziaływania obiektu
W projektowanym obiekcie nie zachodzi potrzeba odprowadzania ścieków ani poboru wody,

obiekt spełnia warunki ochlony atmosfery, nie będą emitowane jakiekolwiek zalieczyszczella
gazowe, pyłowe i płyrrne. Nie przewiduje się dodatko ych urządzeń na nieczystości i odpady stałe.

Pojemniki na odpadki znajdują się na terenie dżiałki.Altana drewniana wraz
sposobem uż}tkowania nie będzie emitować szczególnych hałasów
dodatkowych środków zaradczych, Projektowany obiekt

z

i

z

przewldzlalym

wibracji łvymagających

uwagi na niewielką wysokośćnie

spowoduje większego zacieniania otoczenia a płl,tkie fundamenty w minimalny sposób wpłlną
na dotychczasowe pokłady ziemne, Altana ni€ wplowadzi szczególnych zakłóceń ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniolłych

i

podziemnych, a jej charakter

uż},tkowy poz\łoli na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchrrią zabudorły

i

utwardzeń, Altana realizo\łana będzie poza istniejącym drzewostanem. Lokalizacja obiektu nie

będzie oddziaływać na światroślinny i Zwierżęcy a także na żadne formy przyrody objęte ocbroną

Obszar oddziaływania projektowanej altany drewnianej nie \łykracza poza granice działki
objętej inwestycją tj, nie narusza granicy sąsiadów.

Projekt altany został spożądzony zgodnie z Ustawą
Rożporządzeniem

Minista Infrastruktury

z

z

dnla 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,

dnla 12 kwietnia 2002 r. w sprawie waruŃów

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i

ich us),tuowanie otaz z Rozpotządzeniefi

Ministn Tlanspofiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakesu

Zagospodarowania
technicznego

i

formy projektu budowlanego, regulującymi prawidłowośćzabudowy i

działki budowlanej oraz wszelkich zasad pĄektowych,

iĘ,

Projekt altany drewnianej uwzględnia wszelkie waruŃi

i

wyposażenia

wskaźniki powierzcbniowe,

wysokościowe i lokalizacyjne zawańe w Decyzji o waruŃach zabudowy.
Obiekt nie spowoduje ograniczeń w sposobię uż}łkowania lub zagospodarowania działek sąsiednich.
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