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II. OŚWIADCZENIE 

Słupsk, 30.07.2021 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z wymaganiem art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333) os wiadczam, z e projekt architektoniczno-budowlany 

dla obiektu budowlanego wiaty wolnostojącej z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 60 kW  

na ul. Wilków Morskich 19, dz. nr 1/104, obręb 2, miasto Darłowo został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zakres 

opracowania 

Pełniona 

funkcja 

projektowa 

Imię i nazwisko, specjalność i numer 

uprawnień budowlanych 

Data 

opracowania 

      Podpis 

Architektura 
budynku 

Projektant mgr inż. arch. Joanna Winikajtis  

architektoniczna do projektowania bez 
ograniczeń  

PO/KK/098/05 

30.07.2021 

 

 

spec. uprawnnień 

numer upr. 

Architektura 
budynku 

Asystent 
projektanta 

inż. Natalia Semmerling-Jankowska 30.07.2021  

spec. uprawnnień 

numer upr. 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA  

OPIS TECHNICZNY 

PROJEKTU ARCHITETKONICZNO-BUDOWLANEGO 

1. Podstawa opracowania 

- mapa do celów projektowych - skala 1 : 500 

- umowa z Inwestorem 

- koncepcja architektoniczna wykonana osobiście i zaakceptowana przez Zamawiającego  

- obowiązujące akty prawne i normy, w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz. 

690 ze zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. ( Dz.U.Nr 109, poz. 719).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  ( Dz. U. Nr 

124, poz. 1030).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2  grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. Z dnia 14 grudnia 2015r poz. 2117). 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczeństwa.  

• PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym.  

 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Projektowany obiekt budowlany zakwalifikowano do kategorii VIII. 
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3. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy 

3.1. Przeznaczenie 

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy wiaty wolnostojącej z instalają fotowoltaiczną o 

mocy do 60 kW na ul. Wilków Morskich 19, dz. nr 1/104, obręb 2, miasto Darłowo  

3.2. Program użytkowy 

Układ funkcjonalny budynku to powierzchnia magazynowa elementów niepalnych i obiekt 

pod instalację fotowoltaiczną o mocy do 60 kW. 

4. Układ przestrzenny, forma architektoniczna i wymogi prawne  

4.1. Forma architektoniczna i układ przestrzenny 

Obiekt o funkcji magazynu niepalnych skrzynek. Wiatę zaprojektowano na rzucie 

prostokąta. Prosta, zwarta bryła przykryta jest dachem dwuspadowym pokrytym blachą 

trapezową. Kolorystyka obiektu w odcieniach grafitu i granatu. 

4.2. Sposób dostosowania budynku do warunków wynikających z  MPZP 

Szczegółowy wykaz został zamieszczony w części opisowej PZT  

WYMAGANIA MPZP WARTOŚCI 

PROJEKTOWANE 

Powierzchnia zabudowy: Pz Pz max 50% Pz i= 913,91 m2 

istniejącą 

Pz p=308,00 m2 

projektowana 

42 % 

Wysokość zabudowy (do najwyżej 

położonej kalenicy lub wierzchołka 

zbiegu połaci dachowych) 

Wysokość zabudowy 

do 12,5 m 

Kalenica: 6,00 m 

Geometria dachu: 

• układ połaci  

• kąt nachylenia połaci 

 

dach dwuspadowy 

• kąt: 25o-30o 

 

• dach dwuspadowy 

• kąt: 25o 
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

5.1. Parametry wiaty 

POZIOM ODNIESIENIA ±0,00=1,00 m n. p. m. 

KUBATURA BUDYNKU                950,00 m3 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 308,00 m2 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA                      304,00 m2 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU (WART. 

NAJWIĘKSZA) 

6,00 m 

DŁUGOŚĆ BUDYNKU (WART. NAJWIĘKSZA) 22,00 m 

SZEROKOŚĆ BUDYNKU (WART. 

NAJWIĘKSZA) 

14,00 m 

LICZBA KONDYGNACJI               1 

 

6. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego 

Biorąc pod uwagę warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopień złożoności 

oddziaływań, stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również wartość 

techniczną obiektu oraz zagrożenia środowiska, projektowany obiekt zalicza się do I 

kategorii geotechnicznej. Przyjęto proste warunki gruntowe. 

Wszystkie prace wykonywać należy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

Polskimi Normami, a także zachowując przepisy BHP, oraz przepisy przeciwpożarowe.  

Materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, 

oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający je do stosowania w budownictwie  

7. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt nie posiada barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych . 

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Projektowany obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie, pod względem: 
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8.1 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków, 

8.2 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych (ilość i 

zasięg rozprzestrzeniania się), 

8.3 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

8.4 emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności  jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń (parametry czynników i zasięg 

rozprzestrzeniania się), 

8.5 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjęte w projekcie architektoniczno -

budowlanym ograniczają (eliminują) wpływ obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. 

zmianami) planowana inwestycja nie kwalifikuje się do sporządzenia raportu.  

Przewidywana ilość drzew do wycięcia – brak. 

Bez  zmian  przewidywana  ilość   wykorzystywanej  wody   i  innych  wykorzystywanych 

surowców, materiałów, paliw oraz energii. 

Inwestycja nie ma wpływu negatywnego na środowisko. 

Wszystkie projektowane nawierzchnie są szczelne i nie pylą, zastosowane materiały 

budowlane będą posiadały atesty spełniające aktualne normy. Całość przedsięwzięcia 

polega na uporządkowaniu i zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu, a zmiany w oddziaływaniu 

na środowisko są pochodną przyjętych rozwiązań technicznych i nie tyle poprawiają, ile 

porządkują te oddziaływania. 

9. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 

energię i ciepło 

Nie dotyczy. 
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10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania 

urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w 

poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, 

Nie dotyczy. 

 

11. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 

przeznaczeniem 

Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy do 60 kW. Projekt techniczny 

wg odrębnego opracowania. 

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.  

Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. Nr 109, poz. 1156). Projektowany budynek oraz materiały i elementy budynku 

spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej zabezpieczenia  przeciwpożarowego 

budynków. 

Zastosowane elementy budynku posiadają odpowiednią odporności wg PN – B – 02851-

1:1997. Projektowany obiekt kwalifikuje się ze względu na przeznaczenie i sposób 

użytkowania jako obiekt małej architektury i zakwalifikowany jest do grupy budynków 

niskich. 

13. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i 

zewnętrznych przegród budowlanych 

Założona technologia do wykonania zadaszonej wiaty to: 

- Wiata o konstrukcji stalowej, posadowiona w sposób bezpośredni na żelbetowych stopach 

i ławach fundamentowych. Stalowe słupy utwierdzone w sposób sztywny w fundamencie 

przejmują siły poziome od oddziaływania wiatru oraz pionowe od ciężaru własnego i ciężaru 
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śniegu. Pokrycie na stalowych, dwuspadowych dźwigarach kratowych z poziomym pasem 

dolnym, opartych w sposób przegubowy na wierzchołkach słupów. W górnej części 

słupów osadzić kotwy do mocowania kratownic nośnych dachu. Obróbki blacharskie 

systemowe, z blachy powlekanej w kolorze dachu. Rynny i rury spustowe z blachy 

powlekanej w kolorze dachu. Odprowadzenie wody do gruntu. 

Szczegółowe dane wyliczeniowe obciążeń w projekcie technicznym branży konstrukcyjnej 

wg odrębnego opracowania. 

Uwagi 

• Wszelkie rozbieżności, wątpliwości oraz zmiany wynikłe w trakcie budowy należy wyjaśniać 

i uzgadniać z projektantem przed przystąpieniem do wykonania danych robót.  

• Projekt architektoniczny i konstrukcyjny należy rozpatrywać łącznie z projektami 

technicznymi branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej, a także łącznie z wytycznymi 

szczegółowymi Inwestora. 

• Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi 

producentów materiałów i urządzeń. 

• Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 

• Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 

dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 

• Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać 

normy bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty). 

• Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu.  
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Spis rysunków 

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku   Skala 

1. A1 Rzut przyziemia    1:100 

2. A2 Rzut dachu     1:100 

3. A3 Przekrój A-A     1:100 
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