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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 
W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe niniejszy projekt został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Luty 2010 r. 

 

Dotyczy: 

 

Inwestor: Gmina Aleksandrów. 
         

Adres budowy:   Skotniki nr ewid. dz. 857 gm. Aleksandrów. 
 

Przedmiot projektu: Budowa budynku garaŜu przy budynku OSP w Skotnikach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI 
 

połoŜonej w Skotnikach nr ewid. dz. 857 gm. Aleksandrów 
 
 

1. Przedmiot inwestycji : budowa budynku garaŜu na działce w Skotnikach nr ewid. dz. 

857 gm. Aleksandrów. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki : działka o numerze ewidencyjnym 857 

jest obecnie zabudowana budynkiem straŜnicy OSP. O konstrukcji murowanej. 

Działka ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej – istniejący zjazd. Do 

działki doprowadzone są przyłączami: energia elektryczna i woda. Teren działki z 

kilkuprocentowym spadkiem w kierunku zachodnim.. Działka jest porośnięta zielenią 

niską.  Działka geodezyjnie wyznaczona w terenie. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki : na działce projektuje się budowę 

budynku garaŜu przy istniejącym budynku OSP. GaraŜ ten przeznaczony będzie na 

przechowywanie dwóch samochodów straŜackich. Budynek będzie budynkiem o 

konstrukcji murowanej, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek mieszkalny będzie 

zlokalizowany w odległości 4,0 m od granicy wschodniej działki w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącego budynku straŜnicy OSP. Poziom „0,00” budynku 

zaprojektowano 30 cm powyŜej poziomu terenu na poziomie 195,45 m.n.p.m. Dojście 

i dojazd do projektowanych budynków istniejące tłuczniowo - Ŝwirowe. 

Zagospodarowanie pozostałej części działki pozostaje bez zmian – zieleń niska. 

Odprowadzenie wody z połaci dachowych budynku na teren własnej działki.   

 

4. Zaopatrzenie w media : 

- energia elektryczna: z istniejącego na działce przyłącza energetycznego; 

 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki :  

 
- pow. zabudowy projektowanego budynku  garaŜowego :   124,00 m2 
- pow. zabudowy istniejącego budynku  straŜnicy OSP   :   360,91 m2 
- pow. dróg i placów wewnętrznych               :           475,0 m2 

 
6. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 



7. Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 

 
8. Planowana inwestycja – budowa budynku garaŜowego nie powoduje zagroŜeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych budynków i ich 

otoczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS  TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego 

budynku garaŜowego  
 
 

I. Dane ogólne . 
 

1. Podstawowe dane techniczne : 

 1.1. Powierzchnia zabudowy  :    124,00 m2 

 1.2. Powierzchnia uŜytkowa              :             108,14 m2 

 1.3. Kubatura    :    627,19 m3 

 
2. System realizacji budynku – gospodarczy. 

 
3. Funkcje budynku : budynek garaŜowy, parterowy, niepodpiwniczony.  

 
4. Klasa odporności poŜarowej budynku – ZL IV. 

 

 II. Dane konstrukcyjno-materiałowe : 

 

1. Opis elementów konstrukcyjnych : 

1.1 Fundamenty – budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a występujące 

warunki gruntowe uznaje się za proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej 

lokalizacji budynku naleŜy zaliczyć do klasy B. Maksymalne obciąŜenie jednostkowe 

podłoŜa pod fundamentem nie będzie przekraczać 150 kN/m2. Ławy i stopy 

fundamentowe z betonu kl. B20. Głębokość posadowienia ław fundamentowych – 1,0 m 

poniŜej poziomu terenu. Szerokość ław jak na rys. rzutu ław fundamentowych. W ławach 

zastosować zbrojenie konstrukcyjne z czterech prętów ∅ 12 mm, strzemiona  ∅ 6 mm co 

30 cm. Zbrojenie stóp fundamentowych dwukierunkowo pręty ∅ 12 mm co 15 cm. 

 
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od załoŜonych warunków 

gruntowych fundamenty naleŜy dostosować do zaistniałych warunków gruntowych. 

 
1.2 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych kl. 15 na zaprawie cementowej marki 5 na 

wysokość 30 cm powyŜej poziomu terenu. 



 
1.3 Ściany zewnętrzne – grubości 38 cm: od wewnątrz pustak ceramiczny U gr. 25 cm + 13 

cm styropian na zaprawie cem.-wap. marki 5. 

 

1.4 Słupy, pilastry - z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 5 z 

rdzeniem Ŝelbetowym: beton B-25, zbrojenie 4 pręty ∅ 12 mm, strzemiona ∅ 6 mm co 20 

cm cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 5.  

 

1.5 NadproŜa –nad oknami prefabrykowane, Ŝelbetowe typu L19, nad wrotami monolityczne, 

Ŝelbetowe, beton B-20, o przekroju 25 cm x 30 cm, zbrojenie główne dołem 5 ∅ 12 mm, 

górą 2 ∅ 12 mm, strzemiona ∅  6 mm co 18 cm.  

 

1.6 Podciągi - monolityczne, Ŝelbetowe, beton B-20, o przekroju 38 cm x 30 cm, zbrojenie 

główne dołem 5 ∅ 16 mm, górą 2 ∅ 12 mm, strzemiona ∅  6 mm co 15 cm  

 

1.7 Wieńce – w poziomie stropów i pod murłatami wykonać wieńce na ścianach nośnych jako 

Ŝelbetowe o wymiarach 25 cm x 25 cm, zbrojenie 4 ∅ 12 mm, beton B-15, strzemiona ∅  

6 mm co 25 cm . 

 

1.8 Więźba dachowa – płatwiowo -krokwiowa,  z  drewna sosnowego lub świerkowego  K-27 

nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną. 

Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutu więźby dachowej i przekroju pionowym. 

Elementy drewniane oddzielić od muru warstwą papy. 

 

2 Wykończenie budynku. 

2.1 Izolacje : 

2.1.1 Przeciwwilgociowa – pozioma murów z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 
asfaltowym, pionowa ław i ścian fundamentowych z dwóch warstw abizolu R + P na 
rapówce. 

2.1.2 Paroizolacja – folia polietylenowa. 
2.1.3 Termiczna – ścian zewnętrznych: styropian, sufitu -  wełna mineralna. 

 
2.2 Posadzki – cementowe wg rysunków przekroju. 

 
2.3 Pokrycie dachu – blacha trapezowa. 



 
2.4 Tynki . 

2.4.1 Wewnętrzne – wapienno-cementowe kat. III. 

2.4.2 Zewnętrzne – akrylowe na siatce z tworzywa sztucznego. Podmurówka z tynku 

mozaikowego. 

 
2.5  Obróbki blacharskie – rynny ∅ 125 mm, rury spustowe ∅ 110 mm , obróbki kominowe, 

okapniki – z blachy powlekanej ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55 mm 
 

2.6 Okna o konstrukcji PCV czterokomorowe. 

 
2.7 Wrota garaŜowe – metalowe, ocieplone, rozwieralne. 

 
2.8 Sufit – z płyt gipsowych ogniochronnych typu Armstrong. 

 
2.9 Malowanie. 

2.9.1 Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i p.poŜ. 

2.9.2 Elementy stalowe zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2 x farbą olejną 

chlorokauczukową. 

2.9.3 Ściany wewnątrz budynku pomalować farbą emulsyjna w jasnych kolorach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA  

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  GaraŜ na działce w Skotnikach nr ewid. dz. 857 

gm. Aleksandrów. 

 

 

Inwestor i jego adres:                 Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39 B 

26-337 Aleksandrów.         

 

 

Projektant sporządzający informację bioz:  mgr inŜ. Grzegorz Rudzki  

                                                                            97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zakres robót. 
 
Budowa garaŜu. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów. 
 
Na terenie objętym liniami rozgraniczającymi znajduje się budynek straŜnicy OSP. Obiekt ten 
jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej budowy garaŜu. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, który mógłby stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 

4. Wskazanie dotyczących przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
 
Budowa garaŜu przy realizacji stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na 
roboty na wysokości przekraczającej 5,0 m.  
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Przed dopuszczeniem do robót budowlanych kaŜdy z pracowników będzie musiał odbyć 
przeszkolenie z zakresu przepisów BHP prowadzone przez uprawnioną do tego typu szkoleń 
osobę. Najpierw naleŜy odbyć szkolenie wstępne ogólne i szkolenie wstępne na stanowisku 
pracy. NaleŜy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 
stanowisku. Następnie naleŜy przeprowadzić szkolenie wstępne podstawowe. Następnie 
naleŜy regularnie przeprowadzać szkolenia okresowe. 
Pracowników naleŜy przeszkolić w zakresie zasad postępowania w przypadku wystąpienia 
zagroŜenia.  
Omówić naleŜy równieŜ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
Pracowników naleŜy zapoznać z zasadami stosowania środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜy i obuwia roboczego. Przed przystąpieniem do prac na wysokości pracownicy 
otrzymają zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktaŜem jak prawidłowo zakładać te 
zabezpieczenia i jak się w nich przemieszczać przy robotach na wysokości.  
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym materiałów wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy bezwzględnie wykonać plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  



NaleŜy ustalić wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia 
dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 
NaleŜy na bieŜąco przeprowadzać szkolenia bhp i p.poŜ a teren budowy zaopatrzyć w sprzęt 
bhp i p.poŜ. 
Składowanie materiałów i budowlanych będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami – min. 5,0 m od stałego stanowiska pracy.  
Urządzenia elektryczne winny być utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 
Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno znajdować się w odległości nie 
mniejszej niŜ 5 m od konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien mieć moŜność 
obserwowania ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. Nad stanowiskiem roboczym 
załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu powinien być wykonany 
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc krawędź platformy, 
w kierunku miejsca dostawy materiałów. Wyciąg budowlany powinien być zaopatrzony w 
urządzenie sygnalizacyjne. 
Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce zagroŜone 
spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo moŜliwością wpadnięcia człowieka do 
zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m od realizowanego obiektu 
budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające 
granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. 
Zamiast barier strefę niebezpieczną mogą wyznaczać linki rozciągnięte na wysokości 110 cm 
i pomalowane odcinkami farbą lub taśmy ostrzegawcze. Przejścia dla pieszych, znajdujące się 
w strefie zagroŜenia spadnięciem materiałów, np. wejścia do budynku, naleŜy zabezpieczyć 
daszkiem ochronnym. Daszek powinien być nachylony w kierunku źródła zagroŜenia pod 
kątem 45°. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niŜ 2,40 m nad 
poziomem terenu. Daszek powinien być szerszy o co najmniej 1 m od szerokości przejścia 
lub przejazdu, nad którym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno być wykonane z 
mocnego materiału, szczelnie ułoŜonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez 
spadające przedmioty.  
Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory będą 
zabezpieczone pełnymi barierami z desek, zabezpieczającymi pracowników przed upadkiem z 
wysokości. 
Poziom pomostu roboczego rusztowań powinien znajdować się zawsze po stronie niŜej 
wznoszonego muru co najmniej 0,3 m. 
Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien uwzględniać 
kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką 
budowlaną. 
Materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odnośnych norm. 
Elementy drewniane naleŜy oddzielić od murów warstwą papy. 
Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
Roboty budowlane moŜna rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę 
pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 


