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PODSTAWA OPRACOWANIA I PODSTAWA PRAWNA

Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: RG.6733.1.14 z dnia

21.10.2014r. wydana przez Wójta Gminy Ga�.

3. Umowa nr 3379/RE09/RP/SD/14 o przy��czenie do sieci elektroenergetycznej NN.          

4. Warunki techniczne przy��czeniowe wod-kan. Znak: RG.6733.1.14 z dnia 17.03.2015r.

5. Wizja na dzia�ce i pomiary z natury.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz.1409 z pó�niejszymi

zmianami).

1. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z

2002r. z pó�niejszymi zmianami).

2. Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegó�owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0 poz. 462 z

pó�niejszymi zmianami).
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DANE OGÓLNE

Inwestor: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ga�, m. Ga� 268, 37-207 Ga�

Adres budowy: dzia�ka nr ew. 1524/2 po�o�ona w miejscowo�ci Ga�, 

         gmina Ga�, powiat przeworski, województwo podkarpackie.  

II. CZ��� OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokó�

adaptowanego budynku gospodarczego na kaplic� pogrzebow� wraz z niezb�dn� infrastruktur�

techniczn� oraz obs�ug� komunikacyjn� na dzia�ce o nr ewid. 1524/2 w miejscowo�ci Ga�, gmina

Ga�.

2. Istniej�cy stan zagospodarowania dzia�ki

Dzia�ka o nr ewid. 1524/2 przewidziana pod realizacj� powy�szej inwestycji, po�o�ona jest

na terenie gminy Ga� w miejscowo�ci Ga�. Dzia�ka jest usytuowana na terenie z naturalnym

spadkiem wynosz�cym ok. 8,5% w kierunku po�udniowo-wschodnim. Nieruchomo�� znajduje si�

na obszarze, okre�lonej w decyzji o ustaleniu lokalizacja po�ytku publicznego, jako teren

przeznaczony na inwestycje i u�ytki rolne.

Obecnie dzia�ka nr 1524/2 jest zabudowana, na niej znajduj� si� nast�puj�ce obiekty:

budynek mieszkalny - fragment, budynek gospodarczy z przyleg�� do niego szop�, studnia .

Dzia�ka ma zapewniony dojazd poprzez istniej�cy zjazd z drogi powiatowej za po�rednictwem

asfaltowej drogi dojazdowej. 

Dzia�ka Inwestora graniczy: 

- od strony po�udniowej � nieruchomo�� s�siaduje z dzia�k� niezabudowan� na której znajduje

si� ciek wodny � potok Markówka, o nr ewid. 1626;

- od strony pó�nocnej � nieruchomo�� s�siaduje z dzia�kami: a) dz. o nr ewid. 1522 - zabudowan�

budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem ko�cio�a; b) dz. o nr 1524/3 zabudowan� budynkiem

mieszkalnym oraz bezodp�ywowym zbiornikiem na nieczysto�ci ciek�e; c) dz. o nr ewid. 1524/4 �

niezabudowan�;

- od strony zachodniej � nieruchomo�� s�siaduje z dzia�k� niezabudowan� o nr ewid. 1523

u�ytkowan� rolniczo oraz dzia�k� nr 1522 na której znajduje si� budynek ko�cio�a i b. mieszkalny.
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 - od strony wschodniej � nieruchomo�� s�siaduje z pasem drogi dojazdowej o nr ewid. 1525;

Teren dzia�ki nr 1524/2 na dzie� dzisiejszy jest uzbrojony w ogólno-gminne systemy sieci

infrastruktury technicznej, takich jak: sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej oraz nadziemnej sieci

energii elektrycznej, a tak�e znajduje si� w zasi�gu obszaru wyposa�onego w system sieci

wodoci�gowej. Dodatkowo na terenie posesji znajduje si� lokalna sie� kanalizacji deszczowej.

Zamierzenie inwestora, polegaj�ce na: przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu

u�ytkowania budynku gospodarczego na kaplic� pogrzebow� wraz z niezb�dn� infrastruktur�

techniczn� oraz obs�ug� komunikacyjn�, jest zgodne z ustaleniami decyzji o ustaleniu warunków

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: RG.6733.1.14 z dnia 21.10.2014r. wydanej przez

Wójta Gminy Ga�.

3. Projektowane zagospodarowanie dzia�ki.

Na za��czonym projekcie zagospodarowania dzia�ki pokazano usytuowanie

projektowanych obiektów: adaptowanego budynku gospodarczego na kaplic� pogrzebow� [1],

miejsca postojowe [2], oraz ci�gi piesze oraz pieszo-jezdne, a tak�e u�o�enie przy��czy

infrastruktury technicznej.

Budynek projektowanej kaplicy, o rzucie prostok�tnym i proporcjach boków 1x2,

wolnostoj�cy, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieu�ytkowym nad cz��ci� sanitarno-

gospodarcz�, o powierzchni zabudowy 162,22m2 i kubaturze 1154,55m3 zosta� usytuowany w

odleg�o�ci: 38,25m - od pó�nocnej granicy z pasem drogi publicznej � powiatowej; 4,70m - od

zachodniej granicy z dzia�k� budowlan� nr 1522; 4,00m - od pó�nocnej granicy z dzia�k�

budowlan� nr 1524/4. Linia zabudowy budynku obj�tego inwestycj� po dokonanych pracach

adaptacyjnych nie ulegnie zmianom. Pozosta�e wymiary przedstawiono w cz��ci rysunkowej.

Projektowane ci�gi piesze oraz opask� wokó� budynku, nale�y wykona� z kostki brukowej

grubo�ci 6cm w kolorze pokrycia dachu, u�o�onej na 4cm warstwie wi���cej z zag�szczonej

podsypki piaskowo � cementowej, nast�pnie podbudowie zasadniczej gr. 15cm z grysu oraz

spodniej warstwie ods�czaj�cej z piasku gr. 15cm. Ci�gi pieszo-jezdne oraz miejsca postojowe

nale�y wykona� z materia�ów niepyl�cych np. kostk� brukow� grubo�ci 8cm na w/w podk�adzie.

Przy��cze elektryczne, wodoci�gowe oraz kanalizacyjne na zasadach okre�lonych przez

zarz�dców sieci � wg n/n opracowania.

�cieki sanitarne odprowadzone b�d� do istniej�cej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Woda opadowa z dachu budynku oraz terenów utwardzonych zostanie odprowadzana na

teren w�asny Inwestora. 
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Na dzia�ce inwestora przewiduje si� równie� ustawienie typowych pojemników na �mieci (S)

opró�nianych okresowo przez jednostki upowa�nione do �wiadczenia tego typu us ug. Teren pod

pojemniki nale�y utwardzi� np. kostk� brukow�. Minimalna, projektowana powierzchnia pod

ustawienie!pojemników!to!2,5m2.!

Ziele� niskopienna zimozielona wg uznania inwestora. Zaopatrzenie w wod� ppo�. z

istniej�cej sieci wodoci�gowej. O�wietlenie doj�� i dojazdów poprzez ustawienie wzd u�

dojazdów lamp ogrodowych na baterie s oneczne oraz zewn�trzne o�wietlenie budynku lamp� nad

drzwiami!wej�ciowymi.

4. Za�o�enia projektowe

Warunki!gruntowe!korzystne:

-!grunt!no�ny,!stabilny

-!poziom!wód!gruntowych!�!poni�ej!poziomu!posadowienia! aw!fundamentowych

-!warunki!geotechniczne!-!!0,15!MPa

-!wykonawstwo!w!technologii!tradycyjnej!�!murowanej.

5. Zestawienie parametrów technicznych projektowanych obiektów

5.1. Zestawienie parametrów technicznych projektowanego budynku kaplicy pogrzebowej

!Powierzchnia!zabudowy:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!162,22m2

!Powierzchnia!ca kowita!budynku:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!267,51m2

!Powierzchnia!ca kowita!przyziemia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!186,10m2

!Powierzchnia!ca kowita!poddasza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!81,41m2

!Powierzchnia!netto!budynku:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!197,23m2

!!!!!!!!!Powierzchnia!netto!przyziemia:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!130,00m2

!!!!!!!!!Powierzchnia!netto!poddasza:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!67,23m2

!Powierzchnia!u�ytkowa:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!130,00m2

!Kubatura!brutto:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1154,55m3

Wysoko��!do!gzymsu:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4,16-5,33m

Wysoko��!do!kalenicy:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8,17-10,00m

D ugo��!budynku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17,50m

Szeroko��!budynku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8,80m

Wysoko��!kondygnacji!w!�wietle:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!przyziemie!2,50m,!6,50m

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!poddasze!1,16-5,12m
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Nachylenie po�aci dachu:                                                                                                       45o

5.2. Parking/Miejsca postojowe

1. Ilo�� miejsc postojowych                                       10 ( w tym jedno dla osoby niepe�nosprawnej)

2. Wymiary (d�ugo��, szeroko��):                                                                     10szt x 2,30m/4,50m

3. Powierzchnia:                                                                                                                   103,50m2

4. Nachylenie (pod�u�ne, poprzeczne):                                                                                ok.  2,5%

5.3. Przy��cze wodoci�gowe

1. Przekrój i materia�:                                                                                                       �40x4.2 PE

3. D�ugo�� ca�kowita:                                                                                                              38,90m

4. Nachylenie pod�u�ne:                                                                                                              5,5% 

5. �rednia g��boko�� posadowienia                                                                                           1,60m

5.4. Przy��cze kanalizacyjne

1. Przekrój i materia�:                                                                                                         �160 PCV

3. D�ugo�� ca�kowita:                                                                                                               22,10m

4. Nachylenie pod�u�ne:                                                                                                               2,5%

5. �rednia g��boko�� posadowienia                                                                                           1,35m

5.5. Przy��cze elektroenergetyczne nn

1. Przekrój i materia�:                                                                        kabel YKY 04/1,0kV 5x10mm2

3. D�ugo�� ca�kowita:                                                                                                             14,80m

4. �rednia g��boko�� posadowienia                                                                                         1,00m

6. Bilans terenu obj�tego opracowaniem

Bilans terenu obj�tego opracowaniem

ABC...LM � granica opracowania                                                                                -   2369,30m 2

Powierzchnia zabudowy projektowanej kaplicy pogrzebowej:                                   -      162,22m2

Powierzchnia zabudowy istniej�cych obiektów kubaturowych:                                  -         5,85m2

Powierzchnia placów utwardzonych � istniej�ce ci�gi pieszo-jezdne                         -      166,40m2

Powierzchnia placów utwardzonych � projektowane ci�gi pieszo-jezdne                  -      154,07m2

Powierzchnia placów utwardzonych  - projektowane miejsca postojowe                   -      103,50m2
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Powierzchnia placów utwardzonych  - projektowane ci�gi piesze/ opaska                 -      106,22m2

Ogrodzenie murowane                                                                                                 -          6,24m2

Powierzchnia biologicznie czynna                                                                  -   1664,80m2

                                                                                                       Razem                         2369,30m2

Ca�kowita powierzchnia terenu gruntowego dzia�ki podlegaj�ca wy��czeniu z produkcji rolniczej

w wyniku planowanego utwardzenia - 145,00m2

WSKA�NIK  WIELKO�CI POWIERZCHNI  ZABUDOWY DZIA!KI W LINIACH 
ROZGRANICZAJ�CYCH

            168,07

Wz= -------------- x 100 = 7,09%

           2369,30

WIELKO�� POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

           1664,80

Wb =  -----------  x 100 = 70,27% 

           2369,30

7. Ocena warunków gruntowych

W obr�bie planowanej inwestycji wyst�puj� proste warunki gruntowe � grunt stabilny,

no�ny � pod warstw� humusu zalega warstwa lessów wykszta�conych w postaci py�ów, mineralne,

nie skaliste, pó�zwarte grunty spoiste oraz twardoplastyczne grunty spoiste, grunt rodzimy. Teren

posiada prost� rze�b�. Na g��boko�ci wykonywanych robót ziemnych struktura gruntu jest

jednolita. 

Kategoria geotechniczna gruntu � pierwsza, wg Rozporz�dzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. nr 0 poz. 463) - proste

warunki gruntowe, no�no�� gruntu przyj�to równ� 0,15 kN/m2. 

Z uwagi na wyst�puj�ce w miejscu posadowienia budynków prostych warunków

gruntowych czyli gruntu jednorodnego, stabilnego, o zwierciadle wód gruntowych poni�ej

projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wyst�powania niekorzystnych zjawisk

geologicznych stwierdzam, �e nie ma potrzeby dokonywa� dodatkowej analizy i oceny gruntu
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obejmuj�cego przedmiotow� nadbudow�, przebudow� i zmian� sposobu u�ytkowania, a zatem

brak jest podstaw do ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego.

Normy b�d�ce podstaw� opracowania oraz przyj�te obci��enia normowe:

- warunki posadowienia budowli wg PN-81/B-03020 � strefa III,

strefa przemarzania gruntu wynosi 1,00 m p.p.t.

- warunki strefy wiatrowej wg PN-B-02011:1977/Az1 � strefa I qk = 0,30kN/m2,

- warunki strefy �niegowej wg PN-80/B-02010 � strefa II Sk = 1,20kN/m2,

- Obci��enia budowli. Zasady ustalania warto�ci  wg PN-82/B-02000,

- Obci��enia budowli. Obci��enia sta�e  wg PN-82/B-02001

- Obci��enia budowli. Obci��enia zmienne technologiczne  wg PN-82/B-02003

8. Teren inwestycji nie le�y w obszarze oznaczonym jako tereny nara�one na zalewanie oraz

wyst�powaniem osuwisk

9. Dzia�ka nie wyst�puje w obszarze przewidzianym na realizacj� zada	 rz�dowych czy na

realizacj� zada	 o charakterze ponadlokalnym (wojewódzkim , powiatowym).

10. Przedmiotowa inwestycja nie jest uj�ta w Rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dn. 9

listopada 2010r. w sprawie przedsi�wzi�
 mog�cych znacz�co oddzia�ywa
 na �rodowisko

(Dz. U. Nr 213 z 2010r., poz. 1397 z pó�. zm.). W zwi�zku z powy�szym niniejsze

przedsi�wzi�cie nie wymaga uzyskania decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach.

11. Planowana inwestycja nie wp�ywa na obszar Natura 2000 

12. Projektowana inwestycja nie wymaga ustalenia warunków w zakresie ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z pó�n. zm.).

13. Obs�uga komunikacyjna z istniej�cego zjazdu na drogi powiatowej.

14. Odpowiedni dostawcy sieci zapewniaj� w zaopatrzenie przebudowywanego budynków w

niezb�dne media.
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15. Obiekt budowlany wraz ze zwi�zanymi z nim urz�dzeniami budowlanymi nale�y

projektowa
 i budowa
 w sposób okre�lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

16. Dzia�ka nie le�y w zasi�gu terenu górniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie

podlegaj� wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. � Prawo Górnicze i

Geologiczne (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 228, poz. 1947 z pó�n. zm.).

17. Teren projektowanej inwestycji nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i

le�nych na nierolnicze i niele�ne w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie

gruntów rolnych i le�nych (Dz.U. z 2013 poz. 1205).

18. Parametry dotycz�ce warunków i wymaga	 kszta�towania �adu przestrzennego.

18.1. Dla przebudowywanego budynku kaplicy:

a/  linia zabudowy � bez zmian;

b/ szeroko�� elewacji frontowej � bez zmian;

c/ wysoko�� budynku po przebudowie kalenicy do 15,0m � max projektowana wysoko�� do

najwy�szej kalenicy kalenicy budynku: 10,00m,

e/ dach dwu- lub wielospadowy o spadku po�aci 	 250 � projektowane nachylenie po�aci dachowej

budynku to 450, dach dwuspadkowy, g�ówna kalenica budynku równoleg�a do drogi dojazdowej, 

19. Charakterystyka ekologiczna budynku i ich wp�yw na �rodowisko, zdrowie ludzi i

obiekty s�siednie: 

- woda pitna b�dzie dostarczana do budynku kaplicy z istniej�cej sieci wodoci�gowej, jako��

wody zapewnia dostawca w oparciu o badania wykonywane przez Powiatow� Stacj� Sanitarno-

Epidemiologiczn�, 

- w budynku b�d� powstawa� �cieki bytowe odprowadzane do istniej�cej zbiorczej sieci

kanalizacji sanitarnej Ø200 PCV;

- woda deszczowa z dachu budynku oraz z terenów utwardzonych zostanie odprowadzona na teren

w�asny dzia�ki Inwestora z wykorzystaniem naturalnego ukszta�towania terenu; 

- ogrzewania budynku systemem grzejników elektrycznych, co w efekcie za�o�onego programu

u�ytkowego, nie wyst�pi� zanieczyszczenia py�owe, p�ynne czy zapachowe;
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- usuwanie odpadów sta�ych - bytowych odbywa� si� b�dzie poprzez wywo�enie, tzn odpady

gromadzone b�d� w pojemnikach usytuowane na dzia ce Inwestora, które z kolei zostan�

opró�niane!okresowo!przez!koncesjonowane!zak ad!oczyszczania;

- dla za o�onego programu u�ytkowego nie wyst�pi� zwi�zana z eksploatacj� budynku: emisja

ha asu przekraczaj�ca dopuszczaln� norm�, wibracji i promieniowania w tym jonizuj�cego jak

równie�!nie!powstanie!pole!elektromagnetyczne!czy!inne!zak ócenia;

- charakter, program u�ytkowy i wielko�ci budynku oraz sposób ich posadowienia nie wp ynie

negatywnie na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, gleb� oraz wody powierzchniowe i

podziemne;

- charakter, program u�ytkowy i wielko�� projektowanego budynku nie spowoduje zacienienia i

przes aniania!budynków!s�siednich.

20. Obs�uga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Dla!przebudowywanego!i!nadbudowywanego!budynku!zapewnione!jest:

- w �czenie do istniej�cej sieci elektro-energetycznej niskiego napi�cia � na warunkach

okre�lonych!przez!dostawc�!media,

- doprowadzenie wody z gminnej sieci wodoci�gowej � na warunkach okre�lonych przez dostawc�

PGE!Dystrybucja!S.!A,

- odprowadzenie �cieków do istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej � na warunkach okre�lonych

przez!Urz�d!Gminy!Ga�,!!

-!odprowadzenie!wód!opadowych!�!powierzchniowo!na!teren!w asnej!nieruchomo�ci,

-!dojazd!do!nieruchomo�ci!z!drogi!publicznej!�!poprzez!istniej�cy!zjazd.

21. Zagospodarowanie ziemi z wykopu

W trakcie robót ziemnych zostanie wydobyte ok. 250m3 gruntu przy wykopach pod

przy �cza oraz projektowan� opask� i ci�gi pieszo-jezdne, który z kolei zostanie równomiernie

rozplantowany!na!dzia ce!inwestora,!co!nie!wp ynie!znacz�co!na!ukszta towanie!terenu.

22.  Spe�nienie wymaga	 art.5. ust. 1. Prawa budowlanego

Bezpiecze	stwo konstrukcji i u�ytkowania

Spe nione poprzez zaprojektowanie zgodnie z PN dotycz�cymi projektowania i obliczania

konstrukcji, tj. z wype nieniem warunków stanów granicznych i u�ytkowania dla wszystkich
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elementów konstrukcyjnych obiektu. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z przynale�nymi

lokalnymi strefami obci��e� i przyj�tymi warunkami geotechnicznymi.

Bezpiecze	stwo po�arowe

a) Budynek u�yteczno�ci publicznej  - kaplica pogrzebowa

 Obiekt obj�ty inwestycj� zalicza si� do nast�puj�cych kategorii zagro�enia ludzi: ZL III.

Budynek zakwalifikowano do nast�puj�cej klasy odporno�ci po�arowej: klasa D, gdy�

budynek zawiera pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie b�d�cych ich

sta�ymi u�ytkownikami oraz dostosowane do u�ytku ludzi o ograniczonej zdolno�ci poruszania.

      

Poszczególne elementy budynku odpowiadaj� poni�ej podanej minimalnej odporno�ci

ogniowej, okre�lonej w minutach:

Klasa

odporno�c
i

po�arowej

budynku

Elementy budynku

G�ówna konstrukcja

no�na)

Stropy �ciany Dachy 

G�ówna

konstrukcj

a no�na

Konstru

kcja

dachu

Strop Stopie�
rozprzes

trzeniani

a ognia

�ciana

zewn�trzna

.

�ciana

wewn�t
rzna

Przekrycie

dachu

Stopie�
rozprzestrze

niania ognia

D R30   (-) REI 30 NRO EI 30    (-)     (-) NRO

Oznaczenia w tabeli:

min. � minuty,   NRO� nie rozprzestrzeniaj�ce ognia,   

SRO� s�abo rozprzestrzeniaj�ce ognia,   

Elementy oddziele� przeciwpo�arowych powinny odpowiada� poni�ej podanym warto�ciom

odporno�ci ogniowej podanej w minutach:

Klasa odporno�ci po�arowej

budynku

Minimalna odporno�� ogniowa

oddzielenia przeciwpo�arowego w

min.

Minimalna odporno�� ogniowa drzwi

D REI 60 stropów      EI 60

Wszystkie zastosowane materia�y w stosunku do których wymagana jest odporno�� ogniowa

b�d� posiada�y atesty polskich instytutów.      

    

Stanowczo zabronione jest stosowanie do wyko�czenia wn�trz materia�ów �atwo

zapalnych, których produkty rozk�adu termicznego s� bardzo toksyczne lub intensywnie dymi�ce.
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Dojazd przeciwpo�arowy zapewniony jest w ramach drogi publicznej.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona �rodowiska

Budynek jest obiektem o konstrukcji nie stwarzaj�cym zagro�enia dla u�ytkowników i

otoczenia. Nale�y go wykonywa� zgodnie z projektem maj�c na wzgl�dzie zasady bezpiecze�stwa

i ochrony zdrowia.

Przebudowany budynek zaprojektowano w ca�o�ci z materia�ów naturalnych,

sprawdzonych w u�ytkowaniu pod wzgl�dem ekologii (beton, ceramika, stal, we�na mineralna,

drewno).

Przebudowa oraz nadbudowa budynku nie spowoduje szczególnego zacienienia otoczenia,

ze wzgl�du na swoj� wysoko�� i odleg�o�� od obiektów istniej�cych (w tym obiektów na

dzia�kach s�siednich) a tak�e na usytuowanie. Budynek nie wprowadzi szczególnych zak�óce� w

ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód podziemnych i powierzchniowych.

U�ytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzia�ki poza

powierzchni�  zabudowan�.

Budynek nie wprowadzi zanieczyszcze� gazowych, py�owych i p�ynnych do atmosfery ani

do gruntu, spe�nia  tym  samym  warunki  ochrony  atmosfery.

Ochrona przed ha�asem i drganiami

Budynek nie wprowadzi emisji ha�asu i wibracji.

Zaopatrzenie w media

Zaopatrzenie w energi� elektryczn� - kablem podziemnym YKY 0,4/1,0V 5x10,0m2.

Energia cieplna  - z indywidualnego �ród�a ciep�a na energi� elektryczn�.

Woda � z gminnej sieci wodoci�gowej.

�cieki, woda opadowa, odpady sta�e

Miejsce na gromadzenie odpadów sta�ych do pojemników okresowo opró�nianych przez

wyspecjalizowane jednostki.

Brak niekorzystnych form ziemnych powoduj�cych sp�ywanie na dzia�ki s�siednie.

�cieki bytowe � do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Woda opadowa na teren w�asny dzia�ki Inwestora.



14

Ochrona zabytków i ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.

Interes osób trzecich i obszar oddzia�ywania

Projektowana inwestycja nie naruszy interesu osób trzecich: nie ograniczy dost�pu do drogi

publicznej s�siednim dzia�kom (s�u�ebno�� � prawo przejazdu i przechodu), nie pozbawi

mo�liwo�ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz �rodków ��czno�ci. Nie

pozbawi dop�ywu �wiat�a dziennego do pomieszcze� przeznaczonych na sta�y pobyt ludzi.

Obiekt nie wp�ywnie na obni�enie no�no�ci gruntu zalegaj�cego pod nim. Planowana

inwestycja nie spowoduje zagro�e� dla bezpiecze�stwa u�ytkowników zarówno obiektu

projektowanego jak i istniej�cych i potencjalnych s�siednich. 

Dzia�ka ma zapewniony dost�p do drogi publicznej.

Usytuowanie na dzia�ce

Usytuowanie budynku nie zmienia linii zabudowy. Sytuowanie przedmiotowego obiektu

spe�nia tym samym dopuszczalne odleg�o�ci zawarte w przepisach oraz decyzji o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego Zn.RG.6733.1.14.

Warunki bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia osób przebywaj�cych na terenie budowy

 Patrz Informacja Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia.

Autorzy projektu:

mgr in�. arch. Andrzej Papierz   110/90/W"

mgr in�. Arch. Zbigniew Doktór 227/KL/72

in�. Jadwiga Janeczek KL-1/99

mgr in�. Rados�aw Stanecki

Data opracowania

Wrzesie� 2015
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje ogólne

1) Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu u�ytkowania budynku gospodarczego na kaplic�

pogrzebow�.

2) Adres obiektu budowlanego: dzia ka nr ewid. 1524/2 po o�ona w miejscowo�ci Ga�, gmina

Ga�,!powiat!przeworski

3) Inwestor:!Stowarzyszenie!na!Rzecz!Rozwoju!wsi!Ga�,!Ga�!268,!37-207!Ga�

4) Projektanci sporz�dzaj�cy informacj�:

mgr!in�.!arch.!Andrzej!Papierz!!!110/90/W",!

mgr!in�.!Rados aw!Stanecki,!

Cz��� opisowa

1. Zakres robót dla ca�ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji

poszczególnych obiektów.

Zakres robót :

-!roboty!rozbiórkowe!konstrukcji!szopy;

-!roboty!rozbiórkowe!istniej�cej!konstrukcji!dachu!w!cz��ci!g ównej;

-!roboty!ziemne;

-!roboty!fundamentowe;

-!wykonanie!�cian!przyziemia;

-!wykonanie!konstrukcji!dachu!wraz!z!pokryciem;

-!wykonanie!stropu!podwieszonego;

-!wykonanie!instalacji!wewn�trznych!obiektu;

-!wykonanie!przy �czy!infrastruktury!technicznej;

-!roboty!wyko�czeniowe!wewn�trzne!i!zewn�trzne;

-!wykonanie!ci�gów!komunikacyjnych!oraz!miejsc!postojowych!na!terenie!dzia ki.
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Kolejno�� realizacji : 

- przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu u�ytkowania budynku gospodarczego na kaplic�

pogrzebow�;

- realizacja urz�dze� budowlanych � przy �czy infrastruktury technicznej - niezb�dnych do

u�ytkowania!budynku!zgodnie!z!przeznaczeniem;

-!wykonanie!ci�gów!pieszych!oraz!pieszo-jezdnych!i!miejsc!postojowych.

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych.

Dzia ka!1524/2!jest!obecnie!zabudowana!budynkiem!gospodarczym!murowanym.

3.!Elementy zagospodarowania dzia�ki lub terenu, które mog� stwarza�

     zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi:

-!pi y!tarczowe

-!koparka

-!d�wig

-!zag�szczarka!samojezdna.

4. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych.

4.1.!Prowadzenie!prac!rozbiórkowych

- wykonywanie robót rozbiórkowych sposobem przewracania: niebezpiecze�stwo

przyci�ni�cia!elementami!konstrukcyjnymi.

4.2.!Wykonywanie!wykopów!o!�cianach!pionowych!bez!rozparcia!o!g �boko�ci!powy�ej!1,5m.

wykopów!o!bezpiecznym!nachyleniu!�cian!o!g �boko�ci!ponad!3,0m

!!!!!!!-!wykonywanie!fundamentów:!niebezpiecze�stwo!przysypania!ziemi�.

!!!!4.3.!Prowadzenie!prac!na!wysoko�ci!powy�ej!5m

- wykonywanie wi��by dachowej, pokrycie dachu, wykonywanie obróbek blacharskich:

niebezpiecze�stwo!upadku!z!rusztowa�!b�d�!z!dachu;

!!!!!!!-!wznoszenie!�cian:!niebezpiecze�stwo!upadku!z!rusztowa�;

!!!!!!!-!wykonywanie!stropów:!niebezpiecze�stwo!upadku!z!rusztowa�;

!!!!!!!-!wykonywanie!elewacji:!niebezpiecze�stwo!upadku!z!rusztowa�.

!!!!4.4.!Wykonywanie!prac!z!udzia em!d�wigu:

- niebezpiecze�stwo zwi�zane z zerwaniem si� materia u transportowanego i uszkodzeniem

d�wigu.
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5. Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych:

5.1 Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: wszyscy pracownicy powinni by� zapoznani z

przepisami zawartymi w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdzia� 18 �

Roboty rozbiórkowe.

5.2 Przy wykonywaniu wykopów:  wszyscy pracownicy powinni by� zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdzia� 10 � Roboty ziemne

5.3 Przy wykonywaniu �cian: wszyscy pracownicy powinni by� zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdzia� 8 - Rusztowania i

ruchome podesty robocze, rozdzia� 9 - Roboty na wysoko�ciach, rozdzia� 12 - Roboty

murarskie i tynkarskie.

5.4 Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni by� zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp

przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401,rozdzia 9 - Roboty na

wysoko�ciach,!rozdzia !14!-!Roboty!zbrojarskie!i!betoniarskie.

5.5 Przy!wykonywaniu!konstrukcji!i!pokrycia!dachu: wszyscy pracownicy powinni by� zapoznani

z przepisami zawartymi w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdzia 9 -

Roboty na wysoko�ciach, rozdzia 13 - Roboty ciesielskie, rozdzia 17 - Roboty dekarskie i

izolacyjne.

5.6 Przy! wykonywaniu! prac! z! u�yciem! d�wigu: wszyscy pracownicy powinni by� zapoznani z

przepisami zawartymi w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdzia 7 -

Maszyny!i!inne!urz�dzenia!techniczne.

6. Wykaz �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom

wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia

zdrowia.

6.1.!!!!!Na!tablicy!budowy!umie�ci�!wykaz!zawieraj�cy!adresy!i!numery!telefonów:

!!!!!!!!!!!!-!najbli�szego!punktu!lekarskiego
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            - stra�y po�arnej

            - posterunku policji 

6.2. W pomieszczeniu socjalnym punkty pierwszej pomocy obs�ugiwane przez wyszkolonych w

tym zakresie pracowników.

6.3.   Telefon komórkowy umie�ci� w pomieszczeniu socjalnym 

6.4.   Kaski ochronne umie�ci� w pomieszczeniu socjalnym 

6.5. Pasy i linki zabezpieczaj�ce przy pracach na wysoko�ciach umie�ci� w pomieszczeniu

socjalnym 

6.6.   Ogrodzenie terenu budowy wykona� o wysoko�ci minimum 1,5m., 

6.7. Barierki wykonane z desek kraw��nikowych o szeroko�ci 15cm, por�czy umieszczonych na

wysoko�ci 1,1m. oraz deskowania a�urowego pomi�dzy por�cz� a desk� kraw��nikow�.

6.8   Rozmie�ci� tablice ostrzegawcze.

6.9   Zainstalowa� o�wietlenie emituj�ce czerwone �wiat�o.

6.10  Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora d�wigu.

6.11  Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu.

6.12   Wykona� skarpy zabezpieczaj�ce wykop przed wodami opadowymi.

6.13   Zej�cia do wykopów wykona� co 20m.

Autorzy opracowania:

mgr in�. arch. Andrzej Papierz   110/90/W", 

mgr in�. Rados�aw Stanecki

WRZESIE� 2015
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O�WIADCZENIE PROJEKTANTA

Spe niaj�c!wymagania!artyku u!20!ust.!4!ustawy!z!dnia!7!lipca!1994!r.!-!Prawo

Budowlane ! (tekst ! jednolity ! Dz. ! U. ! z ! 2006 !Nr ! 156 !poz.1118 ! z ! pó�niejszymi ! zmianami)

o�wiadczam,!�e!projekt!budowlany!zosta !sporz�dzony!zgodnie!z!obowi�zuj�cymi!przepisami

oraz!zasadami!wiedzy!technicznej,!oraz!�e!jestem!wpisany!na!list�!cz onków!stosownej!izby

oraz!op aci em!sk adki!i!posiadam!stosown�!aktualn�!polis�!OC.

O�wiadczenie!dotyczy!projektu!bran�y!BUDOWLANEJ � ARCHITEKTURA

O�wiadczenie!dotyczy!projektu!bran�y!BUDOWLANEJ � KONSTRUKCJA

O�wiadczenie!dotyczy!projektu!bran�y!SANITARNEJ

O�wiadczenie!dotyczy!projektu!bran�y!ELEKTRYCZNEJ

Dla  obiektu:  �Przebudowa,  nadbudowa  i  zmiana  sposobu  u�ytkowania

budynku gospodarczego na kaplic� pogrzebow� na dzia�ce o nr ewid. 1524/2 po�o�onej w

miejscowo�ci Ga�, gmina Ga�, powiat przeworski, województwo podkarpackie.

CZERWIEC 2015
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1) Obiekt, miejsce, inwestor:

Budynek  u�yteczno�ci  publicznej  wolnostoj�cy  parterowy  z  poddaszem  nieu�ytkowym

niepodpiwniczony, zlokalizowany w miejscowo�ci Ga� na dz. nr 1524/2, gm. Ga�.

Inwestor: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ga�,

Adres: Ga� 268, 37-207 Ga�

2) Podstawy opracowania:

 -  rozporz�dzenie  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowieni  obiektów

budowlanych - poz. 463 z dnia 25.04.2012r.,

 - normy gruntowe,

 - mapy geologiczne Polski,

 - uzgodnienia z inwestorem,

  - wizja lokalna na dzia!ce,

  - wykopy kontrolne.

3) Rys geologiczny dla m. Ga� i okolic:

              Ga� po!o�ona jest na Pogórzu Dynowskim w obr�bie Pogórza Karpackiego, usytuowana

pomi�dzy  dolin�  rzek  Wis!oki  i  Sanu.  Miejscowo��  i  okolice  znajduj�  si�  na  obszarze  tzw.

Zapadliska Podkarpackiego. Rejon Gaci ma prost� budow� geologiczn�. Znajduje si� tu obszar na

pod!o�u  paleozoicznym  �  kambr.  Wierzchnie,  najm!odsze  warstwy  geologiczna  to,  osady

kenozoiczne czwartorz�dowe stanowi�ce g!ównie pok!ady lessowe wykszta!cone w postaci py!ów,

mineralne,  nie  skaliste,  pó!zwarte  grunty  spoiste  oraz  twardoplastyczne  grunty  spoiste,  no�ne,

nadaj�ce si� do posadowie� bezpo�rednich i po�rednich.

4) Warunki gruntowe w rejonie posadowienia:

   S� proste warunki gruntowe, poniewa�:

- grunty s� genetycznie jednorodne,

- warstwy gruntu zalegaj� poziomo,

- lokalizacja ma miejsce na gruncie rodzimym, nie wyst�puj� nasypy w rejonie posadowienia,

- zwierciad!o wody gruntowej jest poni�ej poziomu posadowienia, a teren jest suchy,

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych na terenie,

- grunty nie s� s!abono�ne.
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5) Kategoria geotechniczna obiektu:

Budynek kaplicy pogzrebowej nale�y zaliczy� do pierwszej kategorii geotechnicznej, poniewa�:

- jest to niewielki obiekt budowlany,

- ma statycznie wyznaczalne proste schematy obliczeniowe,

- budynek ma dwie kondygnacje nadziemne,

- posadowienie budynku - ok.1,00m p.p.t.,

- brak negatywnego oddzia!ywania na �rodowisko, 

- s� proste rozwi�zania techniczne, 

- s� proste warunki gruntowe w rejonie budowy.

6) Ocena gruntów na dzia�ce w rejonie posadowienia:

6.1) Wykopy kontrolne:

            Po ustaleniu z inwestorem miejsca posadowienia na dzia!ce wyznaczono 3 punkty,  w

których zosta!y wykonane wykopy kontrolne r�cznie na g!�boko�� 150cm. Punkty wyznaczono w

rejonie budynku. Grunt na �cianach wykopów i na dnie mia! naturaln� struktur� w momencie jego

oceny.

W wykopach stwierdzono uk!ad warstwowy gruntu:

- od góry humus 20-25cm

- poni�ej grunt rodzimy, nieskalisty mineralny, �rednio spoiste, no�ne, nadaj�ce si� do posadowie�

bezpo�rednich i po�rednich.

6.2) Analiza zabudowy na dzia�kach s�siednich z uwagi na fundamentowanie i no�no�� gruntu

(wykorzystanie lokalnych zale�no�ci korelacyjnych):

              Na dzia!kach s�siednich s� budynki mieszkalne o podobnych wymiarach, wysoko�ci,

rozpi�to�ci konstrukcyjnej, ilo�ci kondygnacji i rodzaju materia!ów budowlanych. 

7) Wnioski:

              Grunt w poziomie posadowienia budynku kaplicy na dzia!ce nr 1524/2 w m. Ga�, gm. Ga�

jest  spoisty  g!ównie  lessowy i  stanowi  dobre  posadowienie  do  fundamentowania.  W poziomie

posadowienia nie wyst�puje woda gruntowa. Na obszarze Inwestycji znajduj� si� proste warunki

gruntowe, a obiekt posiada pierwsz� kategori� geotechniczn�. 
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