
PROJEKTU BUDOWLANY 

Projekt zagospodarowania terenu,
Architektura, Konstrukcja 

Nr projektu: DT-340-16
Inwestor: Gmina Złotów 
Projektant: Pracownia Architektoniczna Andrzej Gierlikowski, ul. Korczaka 76, 

64-920 Piła 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat: Projekt wiaty rekreacyjnej 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Lokalizacja: Płosków, gm. Złotów
Działka nr  : 34 Obręb ewidencyjny 0050 Płosków, Jednostka ewidencyjna 303108_2 Złotów

Kategoria: VIII, 

Projektanci, sprawdzający:
Branża Imię I Nazwisko Nr uprawnień/ specjalność Zakres Podpis

architektura
projektant

mgr in ż. arch. 
Andrzej 
Gierlikowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej  GP-
7342/1600/91

Cały obiekt

architektura
sprawdził

mgr in ż. arch. 
Aleksandra 
Kamińska

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej  GP-
7131/24/P/2003

konstrukcja
projektant

mgr in ż. Jolanta 
Gierlikowska

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjnej 4/P/96

Cały obiekt

Piła, listopad  2016

1 



 

2 



Spis treści
 Oświadczenie projektantów................................................................................................................5
 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......................................7

1 ) Przedmiot inwestycji..................................................................................................................7
1.1 ) Podstawa opracowania.....................................................................................................7
1.2 ) Przedmiot inwestycji i przeznaczenie obiektu...................................................................7
1.3 ) Usytuowanie obiektu.........................................................................................................7
1.4 ) Dane technologiczne.........................................................................................................7
1.5 ) Określenie obszaru oddziaływania obiektu.......................................................................7
1.6 ) Sposób realizacji...............................................................................................................7

2 ) Istniejący stan zagospodarowania terenu.................................................................................7
2.1 ) Istniejące obiekty budowlane............................................................................................7
2.2 ) Istniejące sieci uzbrojenia terenu......................................................................................7
2.3 ) Istniejące nawierzchnie utwardzone.................................................................................7
2.4 ) Układ komunikacyjny........................................................................................................7
2.5 ) Zieleń.................................................................................................................................7

3 ) Projektowane zagospodarowanie działki..................................................................................8
3.1 ) Obiekty budowlane............................................................................................................8
3.2 )  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi...........................................8
3.3 )  Układ komunikacyjny.......................................................................................................8

3.3.1 ) Układ komunikacyjny – nie dotyczy – obiekt dostępny dla ruchu pieszego z 
sąsiedniej gruntowej drogi gminnej......................................................................................8
3.3.2 ) Drogi pożarowe – brak wymagań ............................................................................8
3.3.3 )  Utwardzenia nawierzchni.........................................................................................8
3.3.4 ) Zieleń........................................................................................................................8

3.4 ) Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne............................................................................8
4 ) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki..........................8
5 ) Ochrona zabytków.....................................................................................................................9
6 ) Wpływ eksploatacji górniczej....................................................................................................9
7 ) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia........................................................................................................................................9
8 ) Warunki hydrogeologiczne........................................................................................................9

  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANEGO............................11
1 ) Przeznaczenie i program użytkowy, oraz dane technologiczne obiektu budowlanego..........11

1.1 ) Przeznaczenie.................................................................................................................11
1.2 ) Program użytkowy...........................................................................................................11
1.3 ) Charakterystyczne parametry techniczne obiektu..........................................................11
1.4 ) Zatrudnienie.....................................................................................................................11

2 ) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.........................................................11
2.1 ) Froma..............................................................................................................................11
2.2 ) Funkcja............................................................................................................................11
2.3 ) Sposób dostosowania do otaczającej zabudowy...........................................................12

3 ) Szczegółowe rozwiązania.......................................................................................................12
3.1 ) Fundamenty....................................................................................................................12
3.2 ) Ściany fundamentowe.....................................................................................................12
3.3 ) Konstrukcja wiaty............................................................................................................12
3.4 ) Dach- pokrycie................................................................................................................12

4 )  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego................12
4.1 )  instalacja wodociągowa.................................................................................................12
4.2 )  instalacja kanalizacyjna.................................................................................................12
4.3 )  instalacja ogrzewcza......................................................................................................12
4.4 )  instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej..........................................................12
4.5 )  Chłodniczych..................................................................................................................12
4.6 )  instalacja gazowa...........................................................................................................12
4.7 )  elektrycznych.................................................................................................................12
4.8 )  Piorunochronnych..........................................................................................................12

5 ) Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi.......................................................................................13

5.1 )  Zapotrzebowanie wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania ścieków..............13

3 



Nie dotyczy.........................................................................................................................13
5.2 )  Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.................................................................13

Nie dotyczy.........................................................................................................................13
5.3 )  Rodzaj wytwarzanych odpadów i sposób ich zagospodarowania.................................13
5.4 )  Właściwości akustyczne oraz emisje drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się...........................................13

Nie dotyczy.........................................................................................................................13
5.5 )  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne..............................................................................13

6 ) Warunki ochrony przeciwpożarowej........................................................................................13
 Projektowana charakterystyka energetyczna...................................................................................14
  ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO................................14
 KOPIE DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO PEŁNINIA 
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE I ZAŚWIADCZENIA O 
PRZYNALEŻNOŚCI DO DO IZB BRANŻOWYCH PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH......15

1 ) Andrzej Gierlikowski................................................................................................................15
2 ) Aleksandra Kamińska..............................................................................................................18
3 ) Jolanta Gierlikowska...............................................................................................................21

Część rysunkowa

PB-Z-340-01   Projekt zagospodarowania działki

PB-A-340-01   Rzut fundamentów
PB-A-340-02   Rzut przyziemia 
PB-A-340-03   Konstrukcja dachu
PB-A-340-04   Rzut dachu
PB-A-340-05   Przekrój A-A
PB-A-340-06   Elewacje
PB-A-340-07   Widoki 3d
PB-A-340-08   Stopa fundamentowa 
PB-A-340-09   Zestawienie drewna 

4 



 Oświadczenie projektantów
o sporz ądzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz  
zasadami wiedzy technicznej 

Nr projektu: DT-340-16
Inwestor: Gmina Złotów 
Projektant: Pracownia Architektoniczna Andrzej Gierlikowski, ul. Korczaka 76, 

64-920 Piła 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat: Projekt wiaty rekreacyjnej 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Lokalizacja: Płosków, gm. Złotów
Działka nr  : 34 Obręb ewidencyjny 0050 Płosków, Jednostka ewidencyjna 303108_2 Złotów

Kategoria: VIII, 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy a dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. 

U. z 2016 r. poz.290  z późniejszymi zmianami) niżej podpisany zespół projektantów i 
sprawdzających  oświadcza, że niniejszy Projekt Budowlany został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektanci, sprawdzający:
Branża Imię I Nazwisko Nr uprawnień/ specjalność Zakres Podpis

architektura
projektant

mgr in ż. arch. 
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Gierlikowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej  GP-
7342/1600/91

Cały obiekt

architektura
sprawdził

mgr in ż. arch. 
Aleksandra 
Kamińska

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej  GP-
7131/24/P/2003

konstrukcja
projektant

mgr in ż. Jolanta 
Gierlikowska

Uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjnej 4/P/96

Cały obiekt

Piła, listopad 2016 r.
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 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 ) Przedmiot inwestycji

1.1 ) Podstawa opracowania 

Umowa z Gminą Złotów 

1.2 ) Przedmiot inwestycji i przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji wiata na cele rekreacyjne mieszkańców gminy

1.3 ) Usytuowanie obiektu

Obiekt zaplanowano w miejscowości Płosków na działce nr 34 

1.4 ) Dane technologiczne

Nie dotyczy

1.5 ) Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce na której został 

zaprojektowany

Obszar oddziaływania obiektu  określono na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie

1.6 ) Sposób realizacji

Przewiduje się realizację inwestycji w jednym etapie

2 ) Istniej ący stan zagospodarowania terenu

2.1 ) Istniej ące obiekty budowlane 

Brak

2.2 ) Istniej ące sieci uzbrojenia terenu

Brak 

2.3 ) Istniej ące nawierzchnie utwardzone 

Brak

2.4 ) Układ komunikacyjny

Nie dotyczy

2.5 ) Zieleń 

 Działka zadrzewiona lasem sosnowym
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3 ) Projektowane zagospodarowanie działki 

3.1 ) Obiekty budowlane

Projektuje się wiatę rekreacyjną 

3.2 )  Urządzenia budowlane zwi ązane z obiektami budowlanymi 

brak

3.3 )  Układ komunikacyjny 

3.3.1 ) Układ komunikacyjny – nie dotyczy – obiekt dostępny dla ruchu pieszego z sąsiedniej 
gruntowej drogi gminnej 

3.3.2 ) Drogi pożarowe – brak wymagań . 

3.3.3 )  Utwardzenia nawierzchni

Projektuje się utwardzenie nawierzchni pod wiata z kostki betonowej

3.3.4 ) Zieleń

  Bez zmian 

3.4 ) Przeciwpo żarowe zaopatrzenie wodne

Nie wymagane  

4 ) Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania 
działki

8 

Obiekt Powierzchnia zabudowy [m2]

Wiata rekreacyjna 38,46

Utwardzenia nawierzchni 07,14

Powierzchnia działki nr 34

Udział powierzchni biologicznie czynnej 2,26%

2 000,00



5 ) Ochrona zabytków

Działka ani teren na którym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do 
rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

6 ) Wpływ eksploatacji górniczej

Teren inwestycji leży poza rejonami eksploatacji górniczej

7 ) Informacja i dane o charakterze i cechach istniej ących i 
przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz higieny  i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ic h otoczenia

Projektowany budynek nie będzie powodował zagrożeń dla środowiska, higieny oraz 
zdrowia użytkowników i otoczenia. 

8 ) Warunki hydrogeologiczne 

Na podstawie dokumentacji budynków zbudowanych w sąsiedztwie projektowanej wiaty, 
przyjęto kategorię geotechniczną pierwszą    i proste warunki gruntowo-wodne. 
 Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia  

Opracował:
 mgr inż. arch. 
Andrzej Gierlikowski
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  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-
BUDOWLANEGO

Nr projektu: DT-340-16
Inwestor: Gmina Złotów 
Projektant: Pracownia Architektoniczna Andrzej Gierlikowski, ul. Korczaka 76, 

64-920 Piła 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat: Projekt wiaty rekreacyjnej 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Lokalizacja: P łosków, gm. Złotów
Działka nr  : 34 Obręb ewidencyjny 0050 Płosków, Jednostka ewidencyjna 303108_2 Złotów

Kategoria: VIII, 

1 ) Przeznaczenie i program u żytkowy, oraz dane technologiczne  obiektu 
budowlanego

1.1 ) Przeznaczenie

Wiata rekreacyjna przeznaczona do użytku przez mieszkańców gminy 

1.2 ) Program u żytkowy 

Zaprojektowano wiatę rekreacyjną – piknikową 

1.3 ) Charakterystyczne parametry techniczne obiekt u

* - wymiary po zewnętrznych płaszczyznach słupów.
Wymiary nawierzchni utwardzonej pod wiatą: 10,28x4,42m

1.4 ) Zatrudnienie 

Nie dotyczy

2 ) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowl anego 

2.1 ) Froma

Wiata drewniana przekryta dachem dwuspadowym o kacie nachylenia połaci 38 stopni

2.2 ) Funkcja

Wiata rekreacyjna -piknikowa 

2.3 ) Sposób dostosowania do otaczaj ącej zabudowy

Dach dwuspadowy wiaty nawiązuje do miejscowej architektury

11 

Obiekt Długość [m]

1 9,9* 4,04* 4,80 37,45 151,00

Ilość 
kondygnacji 

Szerokość 
[m]

Wysokość 
[m]

Pow. 
użytkowa  

[m2]
Kubatura 

[m3]

Wiata 
rekreacyjna  



3 ) Szczegółowe rozwi ązania 

3.1 ) Fundamenty 

Stopy żelbetonowe 

3.2 ) Ściany fundamentowe

Brak

3.3 ) Konstrukcja wiaty 

Konstrukcja drewniana z drewna konstrukcyjnego klasy C-24 (K-27), czterostronnie 
struganego  impregnowanego ciśnieniowo i malowanego środkiem ochronnym np. 

„Sadolin - lakierobejca odporna na trudne warunki atmosferyczne” 

Łączenia elementów na złącza ciesielskie, mocowanie do fundamentów na kotwie 
stalowe ocynkowane 

3.4 ) Dach- pokrycie

Zaprojektowano pokrycie  dachu z dachówki ceramicznej glazurowane (szkliwione) na 
łatach 4//6cm 

4 )  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposa żenia budowlano-
instalacyjnego

4.1 )  instalacja wodoci ągowa

Brak

4.2 )  instalacja  kanalizacyjna

Brak

4.3 )  instalacja ogrzewcza

Brak

4.4 )  instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaga nej 

Brak

4.5 )  Chłodniczych

Brak

4.6 )  instalacja gazowa

Brak 

4.7 )  elektrycznych

Brak

4.8 )  Piorunochronnych

Brak  
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5 ) Dane techniczne charakteryzuj ące  wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi

5.1 )  Zapotrzebowanie wody oraz ilo ści, jako ści i sposób odprowadzania ścieków

Nie dotyczy

5.2 )  Emisja zanieczyszcze ń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilo ści i zasi ęgu rozprzestrzeniania si ę

Nie dotyczy

5.3 )  Rodzaj wytwarzanych odpadów i sposób ich zag ospodarowania

 
Nie dotyczy

5.4 )  Właściwo ści akustyczne oraz emisje drga ń, a także promieniowania, w 
szczególno ści jonizuj ącego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce ń, z 
podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i z asięgu ich 
rozprzestrzeniania si ę

Nie dotyczy

5.5 )  Wpływ obiektu budowlanego na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, w tym 
gleb ę, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy

6 ) Warunki ochrony przeciwpo żarowej

Obiektowi nie stawia się wymagań przeciwpożarowych 

Opracował:
 mgr inż. arch. 
Andrzej Gierlikowski
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 Projektowana charakterystyka energetyczna  
Nie wymagana 

  ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Nie dotyczy

Opracował:
 mgr inż. arch. 
Andrzej Gierlikowski
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 KOPIE DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE
ZAWODOWE DO PEŁNINIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI

TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE I ZAŚWIADCZENIA O
PRZYNALEŻNOŚCI DO DO IZB BRANŻOWYCH PROJEKTANTÓW I

SPRAWDZAJĄCYCH

1 ) Andrzej Gierlikowski
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2 ) Aleksandra Kami ńska
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3 ) Jolanta Gierlikowska
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