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1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowią:
- Umowa ze Zleceniodawcą z dnia 20.08.2019: Gmina Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki
- wizja lokalna
- udostępniony przez Zleceniodawcę Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010r. nr 243, poz. 1623)
- Ustawa z 27.04.2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 628 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 47, poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.02.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 z 2001r.
poz. 1206)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152 z 2001r. poz. 1736)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

Normy związane:
- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli; Obciążenia stałe
- PN-77/B-02011 i wg jej zmiany: lipiec 2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
- PN-80-B-02010-Az1 ze zmianami październik 2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie
śniegiem
- PN-90/B-0300 Konstrukcje stalowe; Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264:2002/Ap1 grudzień 2004; Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone; Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
Projekt wykonawczy budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Strzeleczki.
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3. Dane techniczne projektowanej konstrukcji stalowej magazynu ocieplonego płytą warstwową, wraz z
opisem technicznym
Projektowana stalowa konstrukcja prętowa magazynu, jest konstrukcją skręcaną. Konstrukcję podzielono na
możliwie małe elementy, aby ułatwić brygadzie budowlano-montażowej scalenie konstrukcji.
W przedmiotowej konstrukcji, zastosowano niżej wymienione wyroby stalowe:
- profile walcowane na gorąco wg PN-EN 10025-2:2007

S355J2 (18G2A)

- blachy wg EN 10029-2:1999/Ap1:2003 >> t<=100mm

S355J2 (18G2A)

Cztery narożne słupy konstrukcji magazynu są podparte na stopach żelbetowych. Płyta warstwowa osłonowa,
opiera się na żelbetowych ściankach podwalinowych (patrz Fot. Nr1)

Fot. Nr1
Ciężar projektowanej konstrukcji stalowej magazynu

Ck =~1900 kg

Ze względu na fakt, że konstrukcja pracuje w zmiennych temperaturach w zależności od pory roku, dlatego została
uwzględniona w projekcie praca termiczna konstrukcji. Konstrukcja będzie zabezpieczona antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. Projektuje się warstwę powłoki cynkowej o grubości 50µm. Jest to warstwa, która w
normalnej atmosferze lądowej, zapewnia 40-cio letnią ochronę. (patrz Fot. Nr2) W profilach zamkniętych, należy
wykonać przed ocynkowaniem otwory technologiczne.
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Fot. Nr2
4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany, na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Status strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę przysługuje właścicielom, użytkownikom wieczystym
bądź zarządcom nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji jedynie wówczas, gdy nieruchomości te
znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu. Tylko wówczas mają oni bowiem interes prawny oparty na art. 28
ust. 2 Prawa budowlanego. Kluczowe dla oceny czy danemu podmiotowi służy status strony jest zatem ustalenie
czy i w jakim zakresie oddziaływanie projektowanego obiektu wykracza poza teren nieruchomości, na której ma on
być zlokalizowany. Wskazać zatem należy, iż stosownie do art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, pod pojęciem
obszaru oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
W konsekwencji brak norm wprowadzających takie ograniczenia dowodzi, iż oddziaływanie obiektu nie wykracza
poza teren samej inwestycji, a tym samym właściciele (użytkownicy wieczyści, zarządcy) innych, nawet położonych
w sąsiedztwie nieruchomości nie posiadają statusu stron w rozumieniu art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego.
Znajdowanie się nieruchomości w sferze oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego
należy bowiem rozumieć w ten sposób, iż przez oddziaływanie to naruszone zostają konkretne normy prawa
materialnego np. przepisy techniczno-budowlane, z których dany podmiot wywodzi swój interes prawny jako strona
postępowania. Tym samym w sprawie o pozwolenie na budowę na potrzeby konkretnej inwestycji organ
administracji architektoniczno-budowlanej winien każdorazowo ustalić wszystkie przepisy odrębne, które
wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu i na ich podstawie, uwzględniając funkcję, formę,
konstrukcję projektowanego obiektu i inne jego cechy charakterystyczne oraz sposób zagospodarowania terenu
znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji, wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu.
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5. Charakterystyka energetyczna obiektu
Ze względu na fakt, że opracowanie pod nazwą:
„Projekt Budowlany budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy
Strzeleczki”
dotyczy obiektu nieogrzewanego, zatem charakterystyka energetyczna przedmiotowego obiektu nie jest
wymagana.
6. Informacja o warunkach ochrony przeciwpożarowej
Niniejszy projekt spełnia warunki ochrony p.poż.

7. Analiza statyczna i wymiarowanie stalowej konstrukcji prętowej
Analizę przeprowadzono programem ROBOT MILLENIUM 2010

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Konstrukcja jest niepodatna na dynamiczne działania wiatru
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Odpór gruntu Kz
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7.1/ Zbrojenie fundamentu (stopy F1)
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7.2/ Zbrojenie narożnego słupa żelbetowego
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8. Wytyczne wykonania i kolejność robót budowlano - montażowych
Prace budowlano - montażowe, należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, dokładnie
przestrzegając przepisów BHP. Podczas robót budowlanych, trzeba dokonywać bieżącej oceny konstrukcji oraz
jej stateczności. W razie konieczności wykonać niezbędne zabezpieczenia.
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych, należy przygotować zaplecze socjalne i ustawić suchą
toaletę przenośną. Następnie wyznaczyć miejsce składowania materiałów odpadowych, oraz elementów
stalowych do montażu konstrukcji.
Kolejność robót budowlanych - montażowych
- ustawienie rusztowania
- montaż nowej konstrukcji stalowej magazynu
- posprzątanie po zakończonych robotach budowlano-montażowych
9. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia
Wszelkie roboty budowlano - montażowe, muszą być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane, wraz
z uwzględnieniem wszystkich zaleceń opisanych w
niniejszym projekcie oraz przepisów BHP i p.poż. Zagrożenia mogące wystąpić podczas wykonywania robót,
należą do typowych problemów wykonawczych. Następujące prace, mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi:
- wykonywanie robót budowlano - montażowych na wysokości
Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. ze
zmianami
w 2006r. Prawo Budowlane (teks ujednolicony- Dz. U. Nr.156, poz. 1118
z 2006r.) W
Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwanym dalej ”Planem BIOZ”, należy uwzględnić podane wyżej
zagrożenia. W czasie wykonywania robót budowlano - montażowych, należy bezwzględnie przestrzegać
obowiązujących przepisów BHP. Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające
pracę, sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy montażu konstrukcji
stalowej. Każdy pracownik musi znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego
zakresu, oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy muszą posiadać aktualne
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni do
charakteru pracy sprzęt: kaski ochronne i odzież ochronną.
10. BHP przy robotach na wysokości oraz obsłudze maszyn
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej. Są to
balustrady, oraz indywidualne uprzęża zabezpieczające. W przypadku pracy przy nie zabezpieczonej krawędzi,
pracownicy muszą być bezwzględnie wyposażeni w uprzęża zabezpieczające. Długości lin zabezpieczających,
powinny być każdorazowo dopasowywane do miejsca pracy pracownika. Przewody dostarczające energię
elektryczną, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maszyny i inne urządzenia techniczne, muszą
być utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność. Wszystkie narzędzia oraz urządzenia elektryczne i
mechaniczne mogą być stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone, oraz mogą być
obsługiwane tylko przez przeszkolone osoby. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego
urządzenia technicznego, należy je natychmiast unieruchomić i odciąć dopływ energii elektrycznej. Maszyny i
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inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy, oraz przy zmianie obsługi, muszą być sprawdzone pod
względem sprawności technicznej.
11. Zagospodarowanie materiałów odpadowych pozostałych po robotach budowlano – montażowych
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony środowiska. Materiały (odpady) z obiektu, powinny być segregowane w miejscu ich demontażu
i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu budowy (montażu konstrukcji). W rezultacie wykonywanych
robót, zostaną na placu budowy (montażu konstrukcji) wytworzone następujące rodzaje odpadów:
- gruz betonowy
- tworzywa sztuczne
- stal profilowa konstrukcyjna
- odpady z montażu konstrukcji, inne niż wyżej wymienione.
Wszystkie odpady, muszą być wywiezione i poddane utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.
12. Uwagi końcowe
- Do prowadzenia robót budowlano - montażowych, należy stosować wyłącznie urządzenia posiadające
wymagane prawem atesty dopuszczające dane urządzenie do stosowania w budownictwie.
- Wszelkie materiały wykorzystywane do prac budowlanych, na przykład elementy drewniane, stalowe, lub też
inne, muszą posiadać wymagane prawem atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- W trakcie prowadzenia robót budowlanych, musi być zapewniony ciągły nadzór osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
- W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych problemów technicznych podczas prac budowlanych, należy
wezwać projektanta.

Projektant: Inż. Piotr Wiorek
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