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OPIS  DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty garażowej z dwoma stanowiskami postojowymi na samochody 
ciężarowe. 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 
Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem przemysłowym oraz dwoma budynkami magazynowymi, 
posiada tereny o nawierzchni utwardzonej oraz zjazd indywidualny z drogi publicznej. Działka jest częściowo 
ogrodzona. Teren inwestycji stanowią rozległe tereny – w większości lasy (zieleń wysoka). 

 
3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
Wiatę zaprojektowano w technologii szkieletowej w formie jednonawowego obiektu przeznaczonego na 
stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych (2szt).  . Konstrukcja stalowo-szkieletowa przegubowo 
oparta na stopach fundamentowych. Główną konstrukcję nośną stanowią ramy stalowe złożone ze słupów oraz 
dźwigarów zaprojektowanych z dwuteowników walcowanych IPE. Ramy stalowe w rozstawie 3,90m. 
 
4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU: 

• Obiekt parterowy,  niepodpiwniczony. 

• Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 7o o pokryciu z  blachy trapezowej T50. 

• Wymiary wiaty – 11,95 x 9,05 m. 

• Wysokość wiaty do kalenicy od poziomu nawierzchni utwardzonej – 5,00 m. 

• Projektuje się wjazd pod wiatę od strony południowej ( elewacja boczna). 

• Wiatę stanowi otwarta przestrzeń przeznaczona na dwa stanowiska postojowe dla samochodów 
ciężarowych o wymiarach 3,5 x 8,0 m.  

• Przegrody zewnętrzne stanowi konstrukcja słupowo-ryglowa stalowa – wg projektu technicznego 
konstrukcyjnego. 

• Projektowana kolorystyka szarości, grafit - wg upodobań inwestora. 

• Projektowana kolorystyka dachu i obróbek blacharskich: blacha trapezowa T50 w kolorze antracyt lub grafit 
– wg upodobań inwestora. 

 
5. SPEŁNIENIE WYMOGÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

  WYMAGANIA WYNKAJĄCE  Z DECYZJI O WZ ZNAK: IG.6730.25.2021 WÓJTA GMINY SAMBORZEC Z DN. 11.06.2021 r.: 

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa produkcyjna 
Funkcja obiektu: wiata 

Budowa wiaty garażowej  w zakładzie 
produkcyjnym 

warunek 
spełniony 

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu 
oraz jego zabudowy wynikające z przepisów 
szczególnych: 

1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

a) Budowa wiaty na działce nr. ewid 161/219 w Nowej Dębie 
– w konturze oznaczonym na załączniku graficznym 
Decyzji o WZ; 

b) Cechy inwestycji: 
- wysokość wiaty: do 8,0 m n.p.t. 
- powierzchnia zabudowy: do 150,0 m2 

- kształt dachu: jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia 
od 7 o do 35 o, kalenica równoległa do frontu działki od 
strony drogi gminnej  

2) Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi: 
a) Gromadzenie odpadów na własnej nieruchomości i 

usuwanie na zasadach obowiązujących w gminie; 

 
 
 
 

Projektuje się wiatę garażową na działce nr 
161/219 przy ul. Metalowca w Nowej Dębie; 

 
 

Wysokość wiaty: 5,00 m 
Powierzchnia zabudowy: 108,15 m2 

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci  
7 o, kalenica równoległa do frontu działki – 

drogi gminnej dz nr ewid. 161/99; 
 

 
Gromadzenie odpadów – bez zmian, poprzez 

wywożenie przez odpowiedni zakład; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

warunki 
spełnione 
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b) Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych na 
teren własny nieutwardzony; 

d)    Powierzchnia terenu biologicznie czynnego min 80%  
        powierzchni działki 
e)    Wskaźnik powierzchni zabudowy do 0,005 
f)     Zachowanie pełnej ochrony wód podziemnych [...] (JCWPd)   
        o kodzie PLGW 2200135 

Odprowadzenie wód opadowych na tereny 
własne nieutwardzone; 

Powierzchnia biologicznie czynna: 99,08 % 
 

Wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,004  
Planowana inwestycja nie zakłóca stosunków 

wodnych terenu inwestycji 

 
 
 
warunki 

spełnione 

 
6. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

 
6.1. Układ konstrukcyjny 
 

Konstrukcja wiaty została zaprojektowana jako słupowo-ryglowa z elementów stalowych (wg projektu 
branżowego), z posadowieniem bezpośrednim na stopach fundamentowych. Dach dwuspadowy o 
konstrukcji stalowej z przekryciem z blachy trapezowej T50 o kącie nachylenia połaci 7 o. Obróbki blacharskie 
w kolorze przekrycia dachowego. 

 
6.2.  Opinia geotechniczna 

Minimalna głębokość posadowienia fundamentów nowoprojektowanych -1,1m poniżej terenu ( 
projektowany poziom posadowienia – wg projektu ). Na podstawie odkrywek, badań makroskopowych, w 
poziomie posadowienia występują gliny pylaste oraz piaski w stanie twardo-plastycznym i półzwartym. 
Woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia. Warunki gruntowo-wodne zalicza się do 
prostych, umożliwiają one posadowienie bezpośrednie. Projektowany obiekt zalicza się do I kategorii 
geotechnicznej. 

 
6.3.  Warunki i sposób posadowienia obiektu 

Posadowienie obiektu bezpośrednie na stopach fundamentowych. Poziom posadowienia stóp 
fundamentowych powyżej poziomu wód gruntowych. Przed przystąpieniem do fundamentowania należy 
zweryfikować projekt posadowienia budynku adaptując go do warunków gruntowych określonych w 
wykopie. Wykop należy zabezpieczyć przed wodą opadową wykonując odpowiednie odwodnienie w celu 
zabezpieczenia przed niespodziewanymi opadami deszczu. Teren wokół obiektu należy ukształtować tak aby 
wody opadowe nie gromadziły się w jego pobliżu. Po wykonaniu fundamentów wykop ponad poziomem 
posadowienia należy wypełnić kruszywem o ciągłej krzywej uziarnienia bez frakcji pylastych, z 
zagęszczeniem warstwami co 25cm. 

 
7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 

7.1.  Dane techniczne: 

• Powierzchnia użytkowa: 102,17 m2 

• Powierzchnia zabudowy: 108,15m2 

• Wysokość wiaty: 5,00 m. 

• Wysokość do okapu: 4,44 m 

• Kubatura: 513,50 m3 

• Obiekt jednokondygnacyjny. 

• Rzędna „0” wiaty: 276,96 m n.p.m. (kontynuacja istniejącego poziomu nawierzchni utwardzonej) ze 

spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim. 

• Wjazd pod wiatę projektuje się od strony bocznej, północnej - zgodnie z częścią graficzną projektu- 

zagospodarowaniem terenu (rys. A-PZT).   

 
7.2.  Zestawienie pomieszczeń –  (wg części rysunkowej ):  

PRZYZIEMIE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  POMIESZCZEŃ 

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHIA [m2] POSADZKA 

0/1 Wiata 102,17 Kostka betonowa 

SUMA: 102,17  
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8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

• Liczba lokali mieszkalnych – brak, nie dotyczy. 

• Funkcja budynku – wiata garażowa. 
9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 
 
10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNE 

Nie dotyczy. 
 
11. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE. 

Przed przystąpieniem do robót ogólnobudowlanych należy zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi. 
 
11.1.  Fundamenty: 

• Stopy fundamentowe -  o wymiarach 90x90cm z betonu C25/30 (B25) na podkładzie z chudego betonu 
gr.10cm. – wg projektu konstrukcyjnego. 
Wszystkie fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo. 
 

11.2.  Posadzka na gruncie: 

• Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej na gruncie – gr 8cm na podsypce piaskowo-cementowej, 
podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa łamanego lub stabilizowanego mechanicznie na gruncie 
rodzimym.  

 
11.3. Ściany: 

Ściany zewnętrzne – brak. Nie projektuje się pełnych ścian zewnętrznych. 
Konstrukcja stalowa wiaty widoczna, ażurowa bez okładzin zewnętrznych.  

 
11.4.  Rdzenie / trzpienie / słupy: 

Wiatę zbudowano z 4 ram głównych wykonanych ze zespawanych ze sobą profili IPE (S355). Płatwie z profili 
RHS100x50x4  połączone za pomocą śrub M16 kl.8.8 z konstrukcją główną. Całość uzupełniają stężenia 
połaciowe D12 ułożone pomiędzy płatwiami tworzące sztywną tarczę. Stężenia pionowe słupów o profilu 
D12. Stężenia wyposażona w nakrętki napinające. 
 

11.5.  Stropy: 

• Brak – nie dotyczy. 
 

11.6.  Podciągi / belki / wieńce / nadproża 
Brak – nie dotyczy. 
Konstrukcja wiaty słupowo-ryglowa z elementów stalowych – wg projektu konstrukcyjnego. 
 

11.7. Kominy 
Brak – nie dotyczy. 
 

11.8. Dach 

• Dach o konstrukcji stalowej, ryglowej kryty blachą trapezową T50 gr. 0,5 mm S250. 
 

11.9. Stolarka okienna i drzwiowa 
Brak – nie dotyczy. 
 

11.10. Izolacje 

• Izolacje przeciwwilgociowe: 
Nie dotyczy. 
 

• Izolacje termiczne: 
        Nie dotyczy. 
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• Izolacje akustyczne 
Nie dotyczy. 

 
11.11. Wykończenie wewnętrzne. 

Nie dotyczy. 
 
11.12. Wykończenie zewnętrzne. 

 

• Tynki, malowanie i okładziny 
Brak okładzin zewnętrznych, elementy konstrukcji stalowej malowane proszkowo. 
 

• Rynny i rury spustowe 

⎯ Stalowe lub PCV w kolorze przekrycia dachowego. 
 

• Obróbki blacharskie 

• Stalowe lub PCV w kolorze przekrycia dachowego. 
 
12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WŁYW OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 

 

• Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy. 

• Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy. 

• Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych oraz terenu utwardzonego na teren biologiczne 
czynny powodujący naturalne wsiąkanie. 

• W trakcie eksploatacji nie będzie występować emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, 
pyłowych i płynnych. 

• Usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywożenie – bez zmian. Odpady gromadzone będą w 
pojemnikach do segregacji odpadów i opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania. 

• W trakcie eksploatacji nie będzie występować emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego 
jak również nie  będzie powstawać pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 

• Przedmiotowa inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi. Budowa budynku 
nie zakłóci również przepływu wód gruntowych, znajdujących się poniżej poziomu posadowienia. 

 
13. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE 

WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Nie dotyczy. Nie projektuje się instalacji wewnętrznych. 
 

14. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE 
AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

Nie dotyczy. 
 

15. INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 
ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Nie dotyczy. 
Istniejące uzbrojenie terenu – bez zmian. 
 
16. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
Obiekt będący przedmiotem opracowania spełnia warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z 
2019r., poz. 1065 j.t. pod kątem zaprojektowanych rozwiązań przegród budynku oraz sposobu zapobiegania 
zagrożeń pożarowych:  

• Wiatę zaprojektowano w klasie odporności pożarowej „E” - Q ≤ 500 [MJ/m2]. 
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• Kategoria zagrożenia ludzi – PM ( jako jedna strefa pożarowa z sąsiadującym budynkiem 
produkcyjnym) . 

• Wyposażenie w gaśnice – nie dotyczy. 

• Droga  pożarowa – dostęp do drogi publicznej ul. Metalowca bezpośrednio poprzez istniejący zjazd 
publiczny. 

• Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę – budynek posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej 
dostęp pożarowy (ul. Metalowca - droga gminna, dz. nr ewid. 161/99). 

• Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – nie występuje. 

• Podział obiektu na strefy pożarowe – wiata oraz sąsiedni budynek produkcyjny stanowią jedną strefę 
pożarową. 

• Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe – nie 
wymagane. 

• Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, 
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej – bez szczególnych wymogów wynikających z 
przepisów. 

• Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego 
scenariusza rozwoju wydarzeń w trakcie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, 
systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych – 
nie zaprojektowano tego rodzaju urządzeń – nie wymagane. 

 
17. UWAGI  KOŃCOWE. 

 

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby 
uprawnionej do kierowania danym zakresem robót; 

• użyte do budowy materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty 
i aprobaty techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz spełniać 
odpowiednie normy; 

• o wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych przedmiotowym opracowaniem należy informować 
nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowaniu rozwiązań zamiennych. 
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