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Oświęcim, dn. 11.2020r. 

OŚWIADCZENIE 

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt budowlany polegający na : 

budowie parkingu , utwardzonych dróg i placu, altany śmietnikowej ,fundamentu pod 

szlaban, zewnętrznej pozabudynkowej instalacji en. elektrycznej, rozbudowa instalacji 

kanalizacji deszczowej na działce nr 1238/125 w Oświęcimiu  przy  ul. Chopina , 

powiat oświęcimski, województwo małopolskie, jednostka ewidencyjna 121301_1 

Oświęcim –miasto , obręb ewidencyjny 0001 Oświęcim dla inwestora: Zakład 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu ,32-600 Oświęcim ul. Garbarska 1, został  

wykonany w zgodzie  z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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3. INWESTOR  
 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu przy ul. Garbarskiej 1. 

 
4.  LOKALIZACJA   
 
Projektowany parking będzie zlokalizowany na działce nr 1238/125 w Oświęcimiu  

przy  ul. Chopina , powiat oświęcimski, województwo małopolskie, jednostka 

ewidencyjna 121301_1 Oświęcim –miasto , obręb ewidencyjny 0001 Oświęcim.  

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA    
 

 Zlecenie Inwestora na opracowanie  projektu budowlanego , 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wypis i wyrys z planu miejscowego. 

 Wizja lokalna w obecności Inwestora  

 Ustalenia z Inwestorem co do zakresu opracowania, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie. 

 Uzgodnienia i opinie oraz oświadczenia stosownie do potrzeb. 

 Obowiązujące i stosowane normy państwowe i branżowe. Polskie Normy 

dotyczące projektowania i wykonawstwa. 
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6.  PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla  budowy parkingu, 

utwardzonych dróg i placu, altany śmietnikowej ,fundamentu pod szlaban, zewnętrznej 

pozabudynkowej instalacji en. elektrycznej, rozbudowa instalacji kanalizacji 

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-80/B-
02010/Az1:2006 

- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-
02011/Az1:2009 

- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PN-82/B-02014 - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-EN 206-1:2003 - Beton. Część  1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
- Piasek. 

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 - Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-B-20130:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS-E) 
PN-E-934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.  

Definicje i wymagania. 
PN-EN-13139:2003 
/AC:2004 

- Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13198:2005 - Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów. 
PN-EN 13369:2004 i 
2005 

- Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych. 

PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. 
PN-84/S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
BN-80/6775-03 
ark.01 

- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania. 

BN-80/6775-03 
ark.03 

- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe. 
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deszczowej na działce nr 1238/125 w Oświęcimiu  przy  ul. Chopina , powiat 

oświęcimski, województwo małopolskie, jednostka ewidencyjna 121301_1. 

 Celem  jest opracowanie projektu budowlanego parkingu w zakresie 

pełnobranżowym i przedłożenie w Starostwie Powiatowym, dla uzyskania decyzji  o 

Pozwoleniu na Budowę. 

Zakresem opracowania objęto projekt zagospodarowania działek oraz projekt 

architektoniczno-budowlany wraz z informacją BIOZ. 
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7.OPINIA GEOTECHNICZNA   

dla budowy parkingu , utwardzonych dróg i placu, altany śmietnikowej 
fundamentu pod szlaban, zewnętrznej pozabudynkowej instalacji en. 

elektrycznej, rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej na działce nr 1238/125 
w Oświęcimiu  przy  ul. Chopina , powiat oświęcimski, województwo 

małopolskie, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim –miasto , obręb 
ewidencyjny 0001 Oświęcim  

 
 
 
Inwestor:  Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu ul. Garbarska 1  
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Zakres badań 

Warunki gruntowo-wodne terenu inwestycji określono na podstawie próbek gruntu 

pobranych z odkrywki gruntu i znanych danych geologicznych dla terenu. 

Lokalizacja, morfologia i hydrografia 

Pod względem geograficzno-regionalnym obszar zlokalizowany jest w obrębie 

podprowincji kotlin karpackich, w makroregionie określanym jako Kotlina 

Oświęcimska, w granicach Doliny Górnej Wisły. Współczesna morfologia terenu 

została ukształtowana w rezultacie późnotrzeciorzędowej i wczesnoczwartorzędowej 

denudacji Karpat zewnętrznych oraz zasypania terenu utworami wodnolodowcowymi, 

a następnie rzecznymi oraz eolicznymi w czwattorzędzie. Krajobraz terenu tworzą 

terasy rzek Soły i Wisły. Ich powierzchnia jest płaska. 

Zarys budowy geologicznej 

Pod względem geologicznym dokumentowany teren położony jest w południowo-

wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zagłębie węglowe 

zbudowane jest z utworów paleozoicznych, które przekryte są w tej części poprzez 

mioceńskie osady zapadliska przedkarpackiego, osiągające miąższość od 

kilkudziesięciu do 400m. Morskie osady miocenu reprezentowane są przez iły, iłowce         

i mułowce z wkładkami piaskowców i margli. Ich strop nie jest równy. Na 

analizowanym terenie występuje na głębokości ponad 25m ppt. 

W poziomie posadowienia projektowanego budynku i ponad nim występuje 

warstwa gliny piaszczysta brązowa, o konsystencji od twardoplastycznej do 

plastycznej, dla których przyjęto zgodnie z normą PN-81/B-03020 dla maksymalnej 

wartości IL=0,25, kąt tarcia wewnętrznego φ(n) = 14, spójność c(n) = 15kPa. 

Roboty ziemne będą wykonywane generalnie w gruntach kat.III (gliny i nasypy). 

Grunt pod względem drogowym zakwalifikowano do kategorii G3. 

Warunki wodne 

W czasie wykonywania odkrywki nie stwierdzono występowania w poziomie 

posadowienia wód gruntowych o zwierciadle swobodnym lub napiętym. 

Kategoria geotechniczna obiektów 

Na terenie objętym opracowaniem występują proste warunki gruntowe w poziomie 

posadowienia (jednolita genetycznie i litologicznie, równoległa do powierzchni terenu 

warstwa mało ściśliwych gruntów nośnych- gliny pylaste i ilaste oraz pyły, o 



Budowa parkingu ,utwardzonych dróg, placu, altany śmietnikowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą  na działce 1238/125 w  Oświęcimiu przy ul. Chopina. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

_______________________________________________________________________________ 
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  „ LidGrAf”  

mgr  inż. Lidia Łabuzek  

9

konsystencji od twardoplastycznej do plastycznej o IL=0,25, przy zwierciadle wód 

gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej 

kategorii geotechnicznej. 
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8.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

8.1. Część opisowa projektu zagospodarowania  
8.1.1.Na podstawie art.34 ust 3a  ustawy z dnia 7lipca 1994r- Prawo budowlane                

wykonano projekt zagospodarowania działki na aktualnej mapie zasadniczej 

pochodzącej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego. 

8.1.2.Zgodnie z art. 34 ust. 2 przedmiotem projektu jest budowa parkingu 

wewnętrznego dla pracowników Ośrodka Zdrowia przy ul. Chopina. Parking projektuje 

się na 19 miejsc parkingowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Do obsługi 

parkingu projektuje się utwardzone drogi dojazdowe, utwardzony plac pod montaż  

altany śmietnikowej. Dostęp do wewnętrznego parkingu tylko dla pracowników 

ośrodka zdrowia w tym celu zabudowany zostanie szlaban jednoramienny na 

fundamencie. Pod zasilanie szlabanu projektuje się rozbudowę zewnętrznej 

pozabudynkowej instalacji en. elektrycznej. W ramach inwestycji projektuje się także  

rozbudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z 

separatorów z utwardzonych terenów do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez 

istniejące przyłącze. Inwestycja projektowana jest na działce nr 1238/125                               

w Oświęcimiu  przy  ul. Chopina. 

8.1.3.Działka inwestycyjna  nr 1238/125 położona jest w Oświęcimiu  przy                                

ul. Chopina. Działka  inwestycyjna jest częściowo ogrodzona, zabudowana jest 

budynkiem ośrodka zdrowia, niezbędnymi dojściami , dojazdami i parkingami. Działka 

posiada dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem z ul. Chopina. Działka 

wyposażona jest we wszystkie potrzebne media: woda, kanalizacja sanitarna                            

i deszczowa, en. elektryczna, gaz,  ciepło z miejskiego zakładu energetyki cieplne                              

w Oświęcimiu. W najbliższym sasiedztwie działki znajdują się zabudowania 

mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne , a także budynki użyteczności publicznej. 

8.1.4.Układ komunikacyjny : 

Działka nr 1238/125 w Oświęcimiu posiada dostęp do drogi publicznej –                      

ul. Chopina poprzez istniejący zjazd.   

8.1.5. Bilans terenu: 

Podstawowe parametry techniczno- użytkowe obliczone wg normy PN-ISO 9836 1997 

Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych. 
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Podstawowe parametry techniczno –użytkowe   : 

- Powierzchnia istniejącej utwardzonej drogi dojazdowej    83,00     m2 

-    powierzchnia projektowanych utwardzonych dróg wewnętrznych  423,80   m2  

-    powierzchnia projektowanego parkingu       243,00   m2   

-    powierzchnia projektowanego utwardzenia pod altanę śmietnikową   12,24     m2 

-    powierzchnia zabudowy altany śmietnikowej           9,0     m2   

-    powierzchnia użytkowa altany śmietnikowej          8,40    m2    

- kubatura  altany śmietnikowej                   21,60     m3 

- max. wysokość altany             2,20   m 

- długość  altany                      3,00    m       

- szerokość  całego budynku                     3,00   m       

- kąt nachylenia  połaci dachu                                     5°   

- liczba kondygnacji                  1   

-    poziom projektowany                    + 0,00=244,20 i  244,00 m   

- powierzchnia działki 1238/125  klasy Bi                676 m2 

8.1.6.Na podstawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego 

obszaru miasta Oświęcim w granicach administracyjnych z wyłączeniem                  

obszaru w rejonie ulic Zatorskiej , Zaborskiej , Batorego i królowej Jadwigi , a także 

obszarów dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwała nr X/138/11 Rady Miasta 

Oświęcim z dnia 29.06.2011 (Dz.Urz.Woj. Maloposliego z dnia 11.08.2011, nr 391, 

poz.3476) , zmienionego uchwała nr XXI/406/12 Rady Miasta Oświęcim z 30.05.2012 

( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 20.06.2012 poz. 2820), ujednolcony uchwałą nr 

XXIV/644/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.03. 2013r.(Dz. Urz.Woj. Małopolsiego z 

dnia 24.05.2013, poz. 3675) działka nr 1238/125 w części objętej inwestycją  znajduje 

sie w jednostce : U1- tereny urządzeń usługowych – usługi publiczne z zakresu 

zdrowia. W jednostce przewiduje się możliwość przebudowy i rozbudowy 

infrastruktury technicznej.  

8.1.7.W/w działka nie jest objęta  ochroną konserwatorską.  

8.1.8.Działka nie jest usytowana w granicach terenu górniczego.  

8.1.9. Działka nie znajduje się w terenie o predyspozycjach osuwiskowych. 
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8.1.10.Inwestycja nie znajduje się na liście obiektów stanowiących zagrożenie dla 

środowiska naturalnego, higieny  i zdrowia użytkowników parkingu , nie przewiduje się 

wystąpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń czy 

promieniowania elektromagnetycznego. Brak negatywnego oddziaływania na 

środowisko (hałas, wibracje, emisja zanieczyszczeń, itp.). Przedmiotowa inwestycja 

nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na 

środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko może być stwierdzony. Charakter parkingu  i jego posadowienie nie 

wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 

powierzchniowe i podziemne. Wody opadowe z utwardzonych terenów będą 

podczyszczane z substancji ropopochodnych i odprowadzone do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

8.1.11.Działka nie znajduje się na terenie  obszaru Natura 2000.  

8.1.12.Działka  nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.  

8.1.13.Inwestycja koliduje z istniejącą na działce siecią ciepłowniczą oraz kablem 

energii elektrycznej. Inwestor dokonał stosownych uzgodnień, zaproponowanej                                    

w projekcie ochrony miejsc kolizji.  

8.1.14.Brak negatywnego oodziaływania inwestycji na działki sąsiednie. Zasięg 

uciążliwości inwestycji  zamknie się w granicach działki inwestycyjnej. 

8.1.15.Działka nie służy obronności kraju. 

9.1.16.Działka wyposażona jest we wszystkie potrzebne media: woda, prąd, gaz 

kanalizacja sanitarna i deszczowa, ciepło. 

9.1.17. Obszar oddziaływania inwestycji w granicy działki nr 1238/125.  

 

8.2. Część rysunkowa  projektu zagospodarowania  
 

Część rysunkową projektu zagospodarowania wykonana na aktualnej mapie 

zasadniczej do celów projektowych sporządzona zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 
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8.3. Uzgodnienia  projektu zagospodarowania  
1. Uzgodnienie PEC Oświęcim znak TT-61/518-2406/2020 z dnia 17.12.2020 

- na projektowanym uzbrojeniu ( kanalizacyjnym ) zostanie zabudowana rura ochronna 

- w miejscu przebiegu sieci ciepłowniczej ponad nią zostaną wykonane płyty betonowe 

drogowe o wymiarach 100x 300x15 sztuk 2 

- przy krzyżowaniu się projektowanych utwardzonych obiektów z siecią ciepłowniczą 

zabudowane zostaną rury ochronne 

- fundament pod szlaban w odległości nie mniejszej niż 1,5m od skrajni  ciepłociągu 

- wszystkie prace w zbliżeniu z siecią ciepłowniczą należy prowadzić ręcznie pod 

nadzorem przedstawiciela PEC  

-zabrania się przejazdu ciężkim sprzętem po sieciach ciepłowniczych, na czas budowy 

sieć ciepłowniczą należy zabezpieczyć, po uzgodnieniu sposobu zabezpieczenia z 

PEC 

- w przypadku uszkodzenia sieci ciepłowniczej Inwestor natychmiast zgłosi ten fakt do 

siedziby PEC 
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9. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA                              

I  OCHRONIE  ZDROWIA 

 

dla budowy parkingu , utwardzonych dróg i placu, altany śmietnikowej 
fundamentu pod szlaban, zewnętrznej pozabudynkowej instalacji en. 

elektrycznej, rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej na działce nr 1238/125 
w Oświęcimiu  przy  ul. Chopina , powiat oświęcimski, województwo 

małopolskie, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim –miasto , obręb 
ewidencyjny 0001 Oświęcim  

 
 
 
Inwestor:  Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu ul. Garbarska 1  
 

 

 
 

Autor opracowania: 

-inż. Ryszard  Łabuzek 

 

 

 

 

 

 

Oświęcim, listopad 2020r. 
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9.1.Podstawa opracowania planu BIOZ 

-Projekt architektoniczno- budowlany budowy parkingu , utwardzonych dróg i placu, 

altany śmietnikowej ,fundamentu pod szlaban, zewnętrznej pozabudynkowej instalacji 

en. elektrycznej, rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej na działce nr 1238/125       

w Oświęcimiu  przy  ul. Chopina. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003  w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003r nr 12, poz. 1126.), 

-RMBiPMB z dnia  28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz.. U. 2003r nr 13, 

poz.93). 

-RMPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                            

i higieny pracy (Dz.U.03 nr 169 poz.1650). 

-RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm i Norm branżowych , dotyczących bezpieczeństwa                       

i higieny pracy ( Dz.U. 1994 r. nr 37  poz. 138). 

9.2.Zakres  realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego   

-Projektowane roboty poprzedzić pracami przygotowawczymi, jak przygotowanie 

terenu budowy z wydzieleniem i wygrodzeniem zaplecza - miejsc składowania 

materiałów, napraw sprzętu, robót pomocniczych np. zbrojarskich, przygotowanie 

pomieszczeń socjalnych dla pracowników, zapewnienie tymczasowego zaopatrzenia 

w wodę, energię elektryczną i ewentualny dostęp do linii telefonicznej. 

- Wykonanie elementów konstrukcji stalowej do altany wraz z montażem na płycie   

  betonowej . 

- Roboty ziemne – wykopy pod utwardzenie. 

- Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej , kanalizacji deszczowej  

- Wykonanie płyty betonowej  

- Wykonanie podbudowy pod kostkę betonową z mechanicznym ubiciem 

- Montaż kostki betonowej 

- Uporządkowanie terenu  

9.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

- budynek ośrodka zdrowia, 
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9.4. Elementy zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi   

Nie występują oraz nie projektuje się . 

9.5. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych  

- roboty budowlano – montażowe – możliwości upadku ( prace na wysokościach), 

zabezpieczenia dróg komunikacyjnych, ciężar elementów salowych.  

- roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia,  

- roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową, 

- roboty instalatorskie – porażenie prądem.   

9.6.  Sposób prowadzenia instruktażu  pracowników i zapobieganie 

niebezpieczeństwom : 

- kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz” , zgodnie z                 

art. 21a Prawa budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy 

i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych. 

- roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej , w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia . 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano – montażowych należy 

przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” 

zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.   

- przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w 

odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice, 

ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, 

porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości  

lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 

Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne 

(np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.  

- w czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 

budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie, którego należy omówić sposób 

prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 

zabezpieczeń . 
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- należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego , wykazu 

numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej , straży pożarnej , 

policji , a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych . 

- na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze.  

-należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację                    

i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki  pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie 

wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystać na cele składowania. Muszą być                  

w każdej chwili dostępne.   
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10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

10.1. Opis stanu istniejącego   

Działka inwestycyjna  nr 1238/125 położona jest w Oświęcimiu  przy                                

ul. Chopina. Działka  inwestycyjna jest częściowo ogrodzona, zabudowana jest 

budynkiem ośrodka zdrowia, niezbędnymi dojściami , dojazdami i parkingami. Działka 

posiada dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem z ul. Chopina. Działka 

wyposażona jest we wszystkie potrzebne media: woda, kanalizacja sanitarna                            

i deszczowa, en. elektryczna, gaz,  ciepło z miejskiego zakładu energetyki cieplne                              

w Oświęcimiu. W najbliższym sasiedztwie działki znajdują się zabudowania 

mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne , a także budynki użyteczności publicznej. 

Droga ewakuacyjna do budynku to ul. Chopina. Obecnie od strony podwórka znajduje 

się utwardzony plac , stanowiący parking dla pracowników ośrodka zdrowia . Parking 

ma dostęp do drogi ul. Chopina istniejącym zjazdem i wewnętrzna drogą dojazdową.  

Parking projektuje się na 19 miejsc parkingowych w tym jedno dla osoby 

niepełnosprawnej. Do obsługi parkingu projektuje się utwardzone drogi dojazdowe, 

utwardzony plac pod montaż  altany śmietnikowej. Dostęp do wewnętrznego parkingu 

tylko dla pracowników ośrodka zdrowia w tym celu zabudowany zostanie szlaban 

jednoramienny na fundamencie. Pod zasilanie szlabanu projektuje się rozbudowę 

zewnętrznej pozabudynkowej instalacji en. elektrycznej. W ramach inwestycji 

projektuje się także  rozbudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wodę z separatorów z utwardzonych terenów do miejskiej kanalizacji 

deszczowej poprzez istniejące przyłącze. 

 

10.2. Parametry budynku projektowanego 

A).Podstawowe parametry techniczno –użytkowe  

- Powierzchnia istniejącej utwardzonej drogi dojazdowej    83,00     m2 

-    powierzchnia projektowanych utwardzonych dróg wewnętrznych  423,80   m2  

-    powierzchnia projektowanego parkingu       243,00   m2   

-    powierzchnia projektowanego utwardzenia pod altanę śmietnikową   12,24     m2 

-    powierzchnia zabudowy altany śmietnikowej           9,0     m2   

-    powierzchnia użytkowa altany śmietnikowej          8,40    m2    
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- kubatura  altany śmietnikowej                   21,60     m3 

- max. wysokość altany             2,20   m 

- długość  altany                      3,00    m       

- szerokość  całego budynku                     3,00   m       

- kąt nachylenia  połaci dachu                                     5°   

- liczba kondygnacji                  1   

-    poziom projektowany                           + 0,00=244,20 i  244,00 m   

-    powierzchnia działki          4342 m2 

10.3. Kategoria zagrożenia ludzi   

Altana śmietnikowa  posiada 1  kondygnację nadziemną, przekrytą jednospadowym 

dachem, pokryty blachą . Z uwagi na funkcję  i sposób użytkowania zaliczono go do 

kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.  

10.4. Klasa odporności budynku   

Ustalono, że  altana dla której nie ustala się wymagań dot. konstrukcji dachu , ścian 

wewnętrznych , przekrycia dachu .  

10.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe   
 

Altana śmietnikowa , utwardzone  dojścia i dojazdy , parking są usytuowane                          

w odległościach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. Działka inwestycyjna posiada dostęp do drogi publicznej                          

ul. Chopina , która jest drogą pożarową.  

10.6. Gęstość obciążenia ogniowego   

Bez konieczności ustalenia   Q d< 500Mj/m2.. 

10.7. Zagrożenie wybuchem    

Obiekt nie należy do zagrożonych wybuchem. Projekt nie przewiduje również 

wyznaczania tak  wewnętrznych jak i zewnętrznych stref zagrożonych wybuchem. 

Niniejsza ocena dokonana została zgodnie z wymaganiami §33 Rozp. MSWiA z dnia 
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21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków  innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

10.8. Podział obiektu na strefy pożarowe  

 Nie wydziela się stref pożarowych. 

10.9. Warunki ewakuacji     

Warunki ewakuacji – do ul. Chopina istniejącą drogą dojazdową. 

10.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji :     

Wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone są od skutków przepięć 

pośrednich od wyładowań atmosferycznych i łączeniowych ochronnikiem 

przepięciowym.  Zastosowano także wyłączniki różnicowo-ochronne dla instalacji. 

10.11. Urządzenia przeciwpożarowe.  

Poza przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu inne urządzenia przeciwpożarowe nie 

są wymagane.    

10.12. Wyposażenie budynku w sprzęt podręczny do gaszenia  

Budynek  jest  wyposażony w gaśnice proszkowe.  

10.13. Zewnętrzne zaopatrzenie wody do gaszenia pożaru  

Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru odbywać się będzie                           

z istniejącego hydrantu DN80 zlokalizowanego przy ul. Chopina.   

10.14.Droga pożarowa      

Jako dojazd pożarowy do budynku służy  ul. Chopina . 
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11.  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY   

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu wewnętrznego dla pracowników Ośrodka 

Zdrowia przy ul. Chopina. Parking projektuje się na 19 miejsc parkingowych w tym 

jedno dla osoby niepełnosprawnej. Do obsługi parkingu projektuje się utwardzone 

drogi dojazdowe, utwardzony plac pod montaż  altany śmietnikowej. Dostęp do 

wewnętrznego parkingu tylko dla pracowników ośrodka zdrowia w tym celu 

zabudowany zostanie szlaban jednoramienny na fundamencie. Pod zasilanie 

szlabanu projektuje się rozbudowę zewnętrznej pozabudynkowej instalacji en. 

elektrycznej- szczegółowe rozwiązania w części projektu dotyczącej instalacji 

elektrycznej. W ramach inwestycji projektuje się także rozbudowę wewnętrznej 

instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z separatorów z 

utwardzonych terenów do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez istniejące 

przyłącze- szczegóły w części projektu dotyczącej instalacji sanitarnej. Inwestycja 

projektowana jest na działce nr 1238/125 w Oświęcimiu  przy  ul. Chopina. 

 

11.1 PARKING , DROGI DOJAZDOWE, PLAC  

Inwestor w ramach zadania planuje wykonanie utwardzenia pod parking , drogi 

dojazdowe, altanę śmietnikową.  Parking projektuje się na 19 miejsc parkingowych o 

wymiarach 2,5m x 5,0m każde w tym jedno miejsce parkingowe  dla osoby 

niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m. Utwardzone drogi dojazdowe projektuje 

się szerokości 4,8cm po obrysie całego parkingu. Utwardzone miejsca parkingowe i 

drogi dojazdowe zostaną wykonane z kostki betonowej grubości 8cm. Miejsca 

parkingowe od dróg dojazdowych będą wyróżnione kolorem kostki : miejsca 

parkingowe kolor bordowy, drogi dojazdowe kolor szary. Całość utwardzenia po 

obrysie od istniejącego terenu zostanie ograniczona krawężnikiem wysokim o 

wymiarach 15x30x100cm. Utwardzenie zostanie wykonane w spadku 1-1,5% zgodnie 

z projektem zagospodarowania. Odprowadzenie wody opadowej do wpustów 

drogowych, a następnie przykanalikiem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, 

która ma połączenie z miejską kanalizacją deszczową- zgodnie z projektem części 

sanitarnej.  

Utwardzenie terenu  (parking + drogi dojazdowe )obejmuje następujący zakres robót: 
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 Demontaż istniejącego utwardzenia z asfaltu powierzchni 280m2 i jego 

utylizacja, 

 Wytyczenie obrysu parkingu , fundamentu pod szlaban przez geodetę, 

 Roboty ziemne związane z wykonaniem korytowania ok. 60cm pod 

konstrukcję parkingu i dojazdów, 

 Wywóz ziemi z wykopu w miejsce wskazane przez inwestora, 

 Ułożenie warstwy geowłókniny w wykopie,  

 Montaż krawężników 15x30x100cm na podsycę  cementowo- 

piaskowej,  

 Roboty  polegające na wykonaniu warstwy podbudowy z tłucznia                 

(32-62mm) o grubości warstwy  25-30cm wraz z uwałowaniem, 

mechanicznym zagęszczeniem,  

 Roboty  polegające na wykonaniu warstwy podbudowy z kamienia 

klińca (0-32mm) o grubości warstwy 17-22cm pod dojazd wraz z 

uwałowaniem, zagęszczeniem mechanicznym, 

 Roboty polegające na wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej                    

o grubości 5cm dobrze zagęszczonej mechanicznie, 

 Roboty  polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej                    

o grubości 8cm wraz z ubiciem w kolorze bordo i szarej. 

 w miejscu przebiegu sieci ciepłowniczej ponad nią zostaną wykonane 

płyty betonowe drogowe o wymiarach 100x 300x15 sztuk 2 

 Odwodnienie : wody opadowe z powierzchni utwardzonych 

odprowadzone zostaną poprzez projektowane wpusty do istniejącej 

kanalizacji deszczowej.  

11.2 ALTANA ŚMIETNIKOWA  

Altana śmietnikowa o wymiarach zewnętrznych 3,0m x 3,0m zostanie zlokalizowana 

na betonowym placu o wymiarach 3,4x3,4m. Konstrukcja altany zaprojektowana ze 

stalowych profili zamkniętych ocynkowanych w kolorze grafitowym o wymiarach 60x60 

i 30x30 mm. Montaż altany za pomocą kotew do płyty betonowej. Płyta pod altanę                   

z betonu min. C25/30 grubości 20cm , na podsypce z piasku min.10cm ubitej 

mechanicznie,  zbrojenie siatka prętów Ø 10/12 o oczku 15/15cm.  Poziom i spadek 

płyty dostosować do utwardzenia z kostki betonowej. 
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Ściany altany stanowią panele elewacyjne imitujące drewno w kolorze palisander. 

Dach konstrukcji stalowej jednospadowy , pokrycie blacha trapezowa T14 w kolorze 

grafitowym. Wysokość altany w najwyższym punkcie z przodu 2,20m. Kąt nachylenia 

dachu w kierunku północnym 5 stopni  , brama stalowa dwuskrzydłowa  o wymiarach 

2,0m x 2,0m, wypełnienie bramy jak ściany boczne.  

 

11.3 FUNDAMENT , SZLABAN  

Dostęp do wewnętrznego parkingu zostanie ograniczony dla pracowników ośrodka 

zdrowia. W  tym celu projektuje się zamontowanie szlabanu jednoramiennego                            

o długości 3,5m ( lokalizacja wskazana w projekcie zagospodarowania ). Szlaban 

zostanie zasilony w energię elektryczną kablem ziemnym poprzez rozbudowę 

wewnętrznej instalacji energii elektrycznej – zasilanie zgodnie z projektem 

elektrycznym. Montaż szlabanu do gotowego prefabrykowanego fundamentu o 

wymiarach 40x40x100. Sterowanie szlabanu za pomocą modułu otwierającego 

szlaban z telefonu.  

 

 

11.4. ZALECENIA BHP I UWAGI KOŃCOWE 

Roboty budowlano-montażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie                              

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych . Prace 

rozbiórkowe należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością. 

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pożarowo winno przebiegać 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                  

7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

Zakres projektowanych prac budowlanych obejmuje prace szczególnie 

niebezpieczne, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126) ),                             

a przewidywana pracochłonność prac budowlanych nie przekracza 500 roboczodni, 

dlatego nie wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Wszystkie roboty budowlano-montażowe i instalacyjne należy prowadzić pod 

kierownictwem i nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do 

kierowania i nadzorowania robót w poszczególnych branżach, z zachowaniem w/w 

przepisów.  

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji (poza wyrobami 

uwzględnionymi w wykazie materiałów stosowanych według  tradycyjnych zasad 

sztuki budowlanej) powinny posiadać aktualne świadectwa lub certyfikaty 

dopuszczenie do stosowania, a wyroby ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do 

rozporządzenia RM z dnia 9 listopada 1999 r.  (Dz. U. Nr 5 z 2000 r., poz. 53) – 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” lub sporządzone przez producenta deklaracje 

zgodności, lub posiadać oznaczenie cechowaniem CE (zgodności z normami 

Europejskimi). 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać spełniając warunki zawarte w 

normach: 

PN-92/B-01814 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe Metoda badania 

przyczepności powłok ochronnych 

PN-B-06050:1999 -Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 

PN-B-06200:1997 
-Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 

i odbioru. 

PN-B-

06200:2002/Ap1:2005 

-Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 

i odbioru. Wymagania podstawowe. 

PN-88/B-06250 -Beton zwykły 

PN-63/B-06251 -Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania 

techniczne. 

PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania 

przy odbiorze 

PN-65/B-10101 -Roboty tynkowe Tynki szlachetne Wymagania                   

i badania techniczne przy odbiorze 

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 

PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-69/B-

10280/Ap1:1999 

-Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi                  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami                 

i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-E-934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki 

do betonu. Definicje i wymagania 

PN-EN 13369:2004 i 

2005 

- Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 

PN-90/H-47850 -Deskowanie dla budownictwa monolitycznego-

Deskowania uniwersalne-Terminologia, podział                 

i główne elementy składowe 

PN-S-02205:1998 -Drogi samochodowe. Roboty ziemne-Wymagania              

i badania 

BN-80/6775-03 ark.01 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03 ark.03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłok. 

PN-EN ISO 4624 - Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny 

przyczepności. 

PN-EN ISO 8501-

1÷4:2002÷2008 

- Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości podłoża. Części 1÷4 

PN-EN ISO 8502- - Przygotowanie podłoży stalowych przed 
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1÷9:2000÷2007 nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania 

służące do oceny czystości powierzchni. Części 1÷9 

PN-EN ISO 8503-

1÷6:1999÷2006 

- Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Charakterystyki chropowatości powierzchni stalowych 

po obróbce strumieniowo-ciernej. Części 1÷6 

PN-EN ISO 8504-

1÷3:2002÷2004 

- Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody 

przygotowania powierzchni. Części 1÷3 

PN-EN ISO 11124-

1÷4:2000 

- Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wymagania techniczne dotyczące metalowych 

ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-

ściernej. Części 1÷4.  

PN-EN ISO 11126-

1÷10:2000÷2005 

- Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych 

ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-

ściernej. Części 1÷10.  

PN-EN ISO 12944-

1÷7:2000÷2002 

- Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Części 1÷7. 

 

 

11.5 Rysunki   
 

 

01 – Rzuty altana śmietnikowa     skala   1:50 

02 – Przekrój altana śmietnikowa    skala   1:50 

03 – Elewacje altana śmietnikowa    skala   1:50 

04 – Przekrój terenu utwardzonego -parking  skala   1:25 
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12. ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJ. INWESTYCJI   

 Przy ustalaniu obszaru oddziaływania inwestycji przeprowadzono analizę pod 

względem czy przyszła inwestycja nie wprowadzi ograniczeń w zagospodarowaniu 

nieruchomości sąsiednich na podstawie innych przepisów , a także czy nie utrudni 

dotychczasowego korzystania z tych nieruchomości . Pod uwagę wzięto przepisy z 

zakresu zagospodarowania przestrzennego , ochrony środowiska , ustawy o drogach 

publicznych , drogach pożarowych, warunki techniczne jaki powinny odpowiadać 

budynki  i ich usytuowanie. 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie : zachowane wymagane odległości od granic działki nie mniejsze niż 

6m dla stanowisk postojowych oraz 3m dla altany śmietnikowej. Zachowane 

wymagane odległości 10m od okien i drzwi budynku do miejsc parkingowych 

samochodów osobowych i altany śmietnikowej. Ponadto inwestycja jest zgodna z 

zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w planie miejscowym 

zagospodarownia przestrzennego w Oświęcimiu. 

Dodatkowo inwestycja  z uwagi na funkcję, rozwiązania i rodzaj projektowanych   

materiałów budowlanych nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne 

i nie pogorszy jego stanu. W trakcie prowadzenia prac inwestor  zobowiązany  jest 

uwzględnić ochronę środowiska na obszarze  prowadzenia robót, ochronę gleby, 

zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i istniejących stosunków wodnych, wody 

opadowe z utwardzeń zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej  

bez pogorszenia stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 

Działka inwestycyjna nr 1238/125 posiada dostęp do drogi publicznej                          

ul. Chopina.  

Wobec powyższego stwierdzam, że obszar oddziaływania inwestycji:  budowa 

parkingu , utwardzonych dróg i placu, altany śmietnikowej fundamentu pod 

szlaban, zewnętrznej pozabudynkowej instalacji en. elektrycznej, rozbudowa 

instalacji kanalizacji deszczowej na działce nr 1238/125 w Oświęcimiu  przy                      

ul. Chopina dotyczy działki nr 1238/125 w Oświęcimiu. 
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13. ZAŁĄCZNIKI  

- Mapa do celów projektowych  

-     Pismo Urzędu  Miasta Oświęcim znak GM.7021.6.92.2020.X z dnia 18.12.2020 
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14.Projekt instalacji elektrycznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.Projekt instalacji sanitarnych 
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