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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. DZ.U. z dnia 

5 grudnia 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany 

dotyczący „przebudowy budynku Ochotniczej Stra ży Pożarnej”   wykonany dla Gminy 

Przystajń, zlokalizowanego na działce nr ewid. 129/3 (obręb Przystajń) w miejscowości 

Przystajń sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

…………..……………………. 

(podpis i pieczęć projektanta) 
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A .  P R O J E K T  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U  
 
1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, zlokalizowanego na działce 
o nr ewid. 129/3 (obręb Przystajń) w miejscowości Przystajń. Inwestor dysponuje nieruchomością na cele 
budowlane na podstawie prawa własności. Opracowanie obejmuje część architektoniczną, z niezbędnymi 
rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technicznymi, które precyzują przyjęte rozwiązania projektowe, 
pozwalając na jego realizację. 

 
2. Istniej ący stan zagospodarowania działki  

Aktualnie w/w teren inwestycji jest  zabudowany. Na działce znajduje się budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej będącego przedmiotem opracowania o powierzchni zabudowy 385,54m2 na działce znajduje się jeszcze 
teren rekreacji nie będący przedmiotem opracowania. Działka w chwili obecnej posiada przyłącza do istniejących w 
pobliżu mediów jak woda, kanalizacja  i energia elektryczna. 

Projekt zakłada przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedmiotowy budynek zlokalizowany 
jest w południowo zachodniej części działki. Działka jest wyposażona w zieleń ozdobną i użytkową. Projekt  
przebudowy nie zakłada zmian w zagospodarowaniu terenu.  
 
3. Bilans terenu 

- powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem                        -   385,54m2 

- powierzchnia utwardzona /drogi, chodniki, place/     -   772,11m2 

- teren rekreacji         -  165,99 m2 
     - zieleń ozdobna i użytkowa  -   709.55m2 
       Łączna powierzchnia działki  - 2033,19m2 

 
4. Dane informacyjne  

Przedmiotowa działka o nr ewid. 129/3. Przyłącza energii elektrycznej, wody oraz ścieków socjalno-
bytowych -  istniejące. Składowanie odpadów i śmieci w szczelnym zamykanym pojemniku kontenerowym 
opróżnianym przez wyspecjalizowaną firmę. Dostęp do drogi publicznej – ul. Targowa za pośrednictwem 
istniejącego wjazdu bramowego znajdującego się we wschodniej części terenu inwestycji.  

Wody opadowe odprowadzane są na nieutwardzony teren Inwestora. 
  

5. Obszar oddziaływania obiektu 
Ograniczenia wynikające z przepisów: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.75, poz.690). 
• Zacienienie (ograniczenie przez projektowany obiekt dopływu światła dziennego do budynków  

istniejących z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na sąsiednich działkach) – projektowana 
przebudowa nie wpływa na zacienienie sąsiednich budynków.   

• Ochrona przeciwpożarowa (odległości projektowanego obiektu od granic działki i obiektów zlokalizowanych 
na sąsiednich nieruchomościach) –  Projektowana przebudowa nie wpływa na wysokość obiektu 
budowlanego. 

b) Ochrona środowiska 
• ochrona przed hałasem – przedmiotowy budynek nie będzie emitować hałasu 
• emisja wibracji, promieniowania – nie dotyczy 
• ochrona przyrody – inwestycja znajduje się poza terenem ustanowionej ochrony wód podziemnych,  

poza terenem ustanowionych stref ochronnych ujęć wód, poza terenem ustanowionych form ochrony 
przyrody- budynek nie będzie  zanieczyszczać wody, gleby 
 

c) Ochrona zabytków 
• prace budowlane nie będą prowadzone w otoczeniu zabytku lub oddziaływać na zabytek np. poprzez  

zapylenia, drgania – planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytułu 
występowania obszarów lub obiektów objętych formami ochrony 

 W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych znalezisk, w stosunku do których istnieje  
 przypuszczenie, że są zabytkiem, na inwestorze ciąży obowiązek powiadomienia o znalezisku Wojewódzkiego  
 Konserwatora Zabytków. 
 

d) Drogi publiczne 
• odległość budynku od krawędzi jezdni - istniejąca 

 

e) Prawo wodne 
• odległość od ujęć wody, zakaz odprowadzania ścieków do gleby, i wód powierzchniowych – nie dotyczy 
Zgodnie z ustawą Prawo wodne: wody opadowe lub roztopowe z połaci dachowych i terenu przedmiotowych 
działek nie są ściekami, (nie pochodzą z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia). 
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Sprawdzono przeznaczenie i zagospodarowanie nieruchomości sąsiadujących z działką Inwestora.  
Projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i gabarytami nie będzie wpływała na sąsiednie nieruchomości. 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach wnioskowanej nieruchomości. 
 

f) Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, tzn.: 
• nie pozbawia dostępu do drogi publicznej 
• nie pozbawia możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej 

nie pozbawia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  
• nie powoduje uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne  
 i promieniowanie 
• nie zanieczyszcza powietrza, gleby i wody 
• nie zmienia stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów  
 sąsiednich. 

g) Projektowana inwestycja narusza interesy osób trzecich w zakresie.: 
• powoduje częściowe zacienienie działki sąsiedniej 
• powoduje określone ograniczenia w możliwości zagospodarowania i zabudowy działek sąsiednich 

 
6. Wpływ eksploatacji górniczej nie wyst ępuje. 
 

 
opracował: 
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B. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU  PROPONOWANEGO DO 
PRZEBUDOWY 

 
7. Dane ogólne budynku  

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczony do 
przebudowy. Omawiany budynek znajduje się w południowo zachodniej części działki, w odległościach jak na 
załączonym projekcie zagospodarowania terenu. Sąsiednie działki są  zabudowane. 

Budynek objęty opracowaniem posiada wymiary maksymalne 12,94m x 32,28m. 
 Budynek posiada piwnicę dwie kondygnacje nadziemne. 
Na parterze w części objętej opracowaniem znajduje się pomieszczenie techniczne. 

W budynku znajduje się instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie wraz z CWU i wodno-kanalizacyjna. 
Dach nad budynkiem jest dachem czterospadowym (ok 15°). Całość pokryta jest blachą. Więźba dachu wraz z 
pokryciem jest w dobrym stanie technicznym. Budynek znajduje się na gruncie suchym, nie widać śladów 
nawodnienia. 
 
8. Opis konstrukcji budynku  

Budynek posiada wymiary gabarytowe max. 12,94m x 32,28m i wysokość do okapu 8,37m. Budynek został 
wzniesiony w technice tradycyjnej murowanej. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne oraz słupy wewnętrzne 
nadają budynkowi odpowiedni układ konstrukcyjny. Pozostałe ściany wewnętrzne stanowią ściany działowe. 
 
9. Ocena przydatno ści istniej ącego budynku 
Budynek Ochotniczej Stra ży Pożarnej w tym stanie nadaje si ę do przebudowy a mianowicie:  

- posiada dobrze wykonane fundamenty i ściany nośne; 
- grunt, na którym został posadowiony jest odpowiednio wytrzymały; 
- podczas oględzin nie stwierdzono pęknięć i rys na murach budynku; 
- posiada odpowiednią izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą; 
- budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, CO i wodno-kanalizacyjną. 

  
Możliwo ść przebudowy budynku ochotniczej stra ży po żarnej zostanie zachowana pod nast ępującymi 
warunkami: 

- wymiany nadproży na stalowe zostanie wykonana zgodnie z częścią rysunkową; 
- wymiany bram przemysłowych typowych (min. U=1,0); 

 
10. Charakterystyka energetyczna budynku 

Ze względu na planowane prace budowlane charakterystyka energetyczna budynku pozostaje bez zmian. 
 

Zachowuj ąc powy ższe warunki mo żna przebudowa ć istniej ący budynek obj ęty opracowaniem, 
polepszaj ąc jego form ę architektoniczn ą oraz cał ą funkcj ę budynku zgodnie z przeznaczeniem. 

 
 
 

opracował: 
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C. PROJEKT BUDOWLANY 
 

11. Dane ogólne  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Projektowana przebudowa będzie polegała na powiększeniu dwóch otworów bramowych zlokalizowanych w 
frontowej elewacji budynku i wymianie bram przemysłowych. W zakres robót objętych przebudową będą wchodzić 
następujące roboty budowlane: wykonanie koniecznych robót rozbiórkowych, montaż konstrukcji wsporczej stropu, 
montaż nadproży stalowych, montaż żeber stalowych, betonowanie elementów konstrukcyjnych, montaż bram 
przemysłowych, roboty wykończeniowe budynku. 
   

• Szerokość elewacji frontowej – 32,28 m 
• Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do poziomu linii okapu – wysoko ść istniej ącego okapu wynosi – 

8,37 m 
• Geometria dachu budynku objętego opracowaniem: czterospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych około 15º 

 

Program funkcjonalny: 
-  na program funkcjonalny budynku ochotniczej straży pożarnej na parterze w części objętej opracowaniem 

znajduje się pomieszczenie techniczne – bez zmian. 
  

12. Przeznaczenie budynku i program u żytkowy  
Projektowana  przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej ma na celu poprawę sposobu użytkowania 

budynku zgodnie z jego przeznaczeniem funkcjonalnym. 
 

Część przedmiotowego budynek objęta opracowaniem charakteryzują następujące wielkości: 
pow. całkowita  części objętej opracowaniem - 87,66 m2 

pow. użytkowa części objętej opracowaniem - 87,66 m2 

kubatura      - 401,46m3 

 
Przedmiotowy budynek charakteryzują następujące wielkości: 
pow. zabudowy  projektowanej przebudowy -  ok. 103,47 m2 

pow. całkowita  projektowanej przebudowy - ok. 186,99 m2  

kubatura      - ok. 931,62 m3 

 
 

Powierzchnię zliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 
2012r. (Dz.U.2012 poz.462 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Polską Normą PN-ISO 9836:1997. 
 
13. Dane konstrukcyjno-materiałowe 

• Obciążenia  
- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar 

objętościowy, ciężar własny 
- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Obciążenie śniegiem 
- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Obciążenie wiatrem 

• Zastosowane materiały konstrukcyjne  
- Beton żwirowy C20/25 – fcd = 13,3 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30 GPa  
- Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W– fyd = 420 MPa, Es = 200 GPa 
  Dopuszcza się zastąpienie stali RB500 stalą St3-500-b 
- Stal konstrukcyjna S235JR– fyd = 215 MPa, Es = 205 GPa 
- Pustaki ceramiczne drążone pionowo min. klasy 15 MPa o grubości 12cm – kategoria produkcji  
  elementów murowych I wg. EN 771-1 

• Układ konstrukcyjny  
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana ze stropem prefabrykowanym T27 opartym na żebrach i 

belkach żelbetowych. Dach czterospadowy  o kącie nachylenia 15O w konstrukcji drewnianej z tradycyjnym 
układem warstw. 
Obciążenia pionowe od stropów, dachu i ciężaru własnego elementów budowlanych przenoszone są przez 
ściany konstrukcyjne fundamenty. Istniejące posadowienie fundamentów bezpośrednie na gruncie 
rodzimym. Stateczność poziomą zapewnia wzajemnie prostopadły układ ścian konstrukcyjnych 
powiązanych stropami oraz ukrytymi w stropach wieńcami i innymi elementami konstrukcyjnymi.  

 
Fundamenty: 

Fundamenty istniejące – bez zmian. 
 
Mury:  
 Powiększenie otworów bramowych w elewacji frontowej. Pozostałe ściany wewnętrzne i zewnętrzne bez 
zmian.  
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Kominy: 
 Kominy istniejące – bez zmian. 
 
Wieniec:  
 Wieńce istniejące – bez zmian.  
 
Nadpro ża: 
 Nad otworem bramowym zamontować nadproża składające się z 5 dwuteowników IPE 140. W miejscach 
istniejących żeber żelbetowych zamontować belki stalowe składające się z 3 dwuteowników HEB 160. Elementy 
konstrukcyjne wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
 
Dach:  
 Konstrukcja dachu istniejąca – bez zmian. 
 
Pokrycie:  
 Pokrycie istniejące – bez zmian. 
 

Podłogi i posadzki:  
Podłogi i posadzki istniejące – bez zmian 

 
Tynki i wyprawy: 

Ubytki tynków wewnętrzne wykonać jako  cementowo – wapienny kat.III, alternatywnie gipsowe. 
 W pomieszczeniach mokrych zaleca się wyłożyć ściany glazurą lub innym materiałem zmywalnym i 
odpornym na wilgoć. Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze 
zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza. 
 
Stolarka: 
 Stolarka okienna z PCV lub drewniana – bez zmian. 

Do przebudowy brama przemysłowa zlokalizowana w elewacji frontowej. 
 
Obróbki blacharskie: 
 Obróbki blacharskie istniejące – bez zmian. 
 
Instalacje:  

Elektryczna podtynkowa 220V za pośrednictwem istniejącego przyłącza. Instalacja wodna z istniejącym 
przyłączem do sieci wodociągowej znajdującej się na działce. 

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą istniejącym przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej.  
Istniejąca instalacja CO wodna. 
Wentylacja nawiewno-wywiewna grawitacyjna. 
 
14. Ochrona przeciwpo żarowa  

 Budynek został zaliczony do grupy budynków niskich N (do 12m włącznie). Ze względu na planowane 
prace budowlane ochrona przeciwpożarowa budynku pozostaje bez zmian.  

W budynku do wykończenia wnętrz przewidziano zastosowanie materiałów niepalnych lub co najmniej 
trudno zapalnych, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.  

 

15. Zabezpieczenie przed szkodnikami i korozj ą biologiczn ą 
  Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczone przed szkodnikami i korozją biologiczną 
preparatem INTOX S zgodnie z instrukcją stosowania lub innym dopuszczalnym przez ITB.  
 
UWAGA! 
Wszystkie roboty nale ży wykona ć zgodnie z obowi ązującą sztuk ą budowlan ą, przestrzega ć warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisy  Prawa budowlanego, bhp i p. po ż. 
 

Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mogą być wprowadzone po ich 
uzgodnieniu z autorem projektu. Do realizacji budowy można używać jedynie materiałów posiadających niezbędne 
atesty i aprobaty. Roboty budowlane wykonywać może jedynie osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe w 
odpowiedniej specjalności. Podczas realizacji należy zachować wszystkie warunki i zalecenia wynikające z 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej.   
 

opracował: 
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I.Podstawa opracowania  
Niniejszą informację opracowano na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.) 
 

II. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjn ego oraz kolejno ść realizacji budynku 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem budowlanym. 
Kolejność realizacji projektowanego obiektu: 

- wykonanie konstrukcji wsporczej stropu 
- konieczne roboty rozbiórkowe, 
- powiększenie otworów bramowych, 
- montaż i betonowanie nadproży nad otworem bramowym, 
- przebudowa bram przemysłowych, 
- roboty wykończeniowe budynku, 

 
III. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

Obecnie na przedmiotowej nieruchomości znajdują się: budynek ochotniczej straży pożarnej objęty 
opracowaniem oraz tereny rekreacyjne. 

 
IV. Elementy zagospodarowania działki mog ące stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

Nie ma takich elementów zagospodarowania działki, które stanowiłyby zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. 

 
V. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót, ich skala i rodzaj ora z miejsce i czas   

 wyst ępowania: 
 Występujące zagrożenia: 

- zagrożenie upadkiem z wysokości 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub obowiązującymi 

przepisami i wiedzą techniczną 
- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania wymogów 

technologicznych 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy 
- zagrożenie porażeniem w wyniku uderzenia piorunem 
- zagrożenie wynikające z działania silnego wiatru lub oblodzenia 
- wszystkie inne nie wymienione lub będące wynikiem nałożenia się na siebie w/w. 

 
VI. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie   

  niebezpiecznych: 
Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez inwestora 

przed przystąpieniem do wykonania poszczególnych robót branżowych instruktażu dotyczącego przestrzegania 
zasad i przepisów BHP i ppoż., jak również konieczność stosowania przez innych środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu 
zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, 
które nie przyswoiły sobie podmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 

 
VII. Wskazania środków technicznych organizacyjnych zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z  

 wykonania robót budowlanych w strefach szczególneg o zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie  
 umo żliwiaj ąca szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń: 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., to 
sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam 
określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., 
to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna 
realizacja, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 

Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będą w prowizorycznym budynku socjalno-
magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 
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VIII. Wnioski ko ńcowe 
 
Wszystkie roboty budowlane nale ży wykonywa ć zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo wlanych 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401); 

Zmechanizowane roboty budowlane nale ży wykonywa ć zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra  
Gospodarki z dnia 20 wrze śnia 2001r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pacy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urz ądzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drog owych  
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 
 
 

opracował: 
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D. ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 


