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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d p.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszym oświadczam, że projekt
pn.
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem  projektowanego  zamierzenia  budowlanego  jest  budowa  placów  przeznaczonych  do
wstępnego przygotowania selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji  na działkach
o nr ew. 524/17, 525/17, 526/17, 668/17, 669/19 (obręb Urbanowice) w Tychach przy ul. Serdecznej.

W skład zamierzenia wchodzą:
– wykonanie utwardzenia terenu (place, chodniki, odtworzenie drogi) (KATEGORIA XXII)
– wykonanie odwodnienia placów (KATEGORIA XXII)
– wykonanie murów oporowych (KATEGORIA VIII)
– demontaż i ponowny montaż ogrodzenia (KATEGORIA VIII)
– montaż stalowych balustrad na murach oporowych (KATEGORIA VIII)
– montaż barier drogowych z pochwytem (energochłonnych) (KATEGORIA VIII)

1.2. Cel opracowania

Opracowanie  stanowi załącznik  do  wniosku składanego  właściwemu  organowi  w  celu  uzyskania
pozwolenia  na  budowę  i  po  jego  uzyskaniu  będzie  wraz  z  pozostałymi  częściami  projektu
budowlanego podstawą  do przeprowadzenia robót budowlanych.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:
– Miejscowy plan zagospodarowania terenu – Uchwała nr VIII/152/19 Rady Miasta Tychy z dnia 

30 maja 2019 r.
– wizja lokalna w terenie;
– sprawozdanie z wykonania badań kontrolnych wykonane przez firmę Bazet Sp. z o.o. Sp. K.  

z dn. 2.06.2020 r.
– aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500;
– obowiązujące przepisy i normy;
– koncepcja zatwierdzona przez inwestora;
– konsultacje z inwestorem
– Opinia geotechniczna dla potrzeb w/w placu, opracowana przez Firmę Realizacyjną Bazet 

Sp. z o.o. z Pawłowic, z lutego 2019 r.
– Projekt geotechniczny dla potrzeb budowy placu składowego z przegrodami, opracowany przez 

Firmę Realizacyjną Bazet Sp. z o.o. z Pawłowic, z czerwca 2019 r.
– Decyzja środowiskowa nr RKO.6220.7.2021.AŻP z dnia 20 września 2021r.



 

2.0. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Sposób użytkowania obiektów

Projektowane obiekty  budowlane stanowią rozbudowę istniejącego systemu kompostowania.  Place
służyć będą do wstępnego przygotowania selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji
(trawa, liście). 

2.2. Program użytkowy

Obszar  będący  tematem  opracowania  wchodzi  w  skład  kompleksu  zakładu  kompleksowego
zagospodarowania odpadów komunalnych MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. 
Budowa  przedmiotowych  placów  stanowić  będzie  część  rozbudowy  systemu  kompostowania
dla potrzeb  przetwarzania  odpadów  ulegających  biodegradacji.  Na  placach  będą  tymczasowo
magazynowane  odpady,  które  następnie  trafią  do  tuneli  kompostujących  zlokalizowanych
na istniejącym placu do kompostowania  odpadów.  Ścieki  pochodzące z  procesu technologicznego
kompostowania  będą  magazynowane  w  zbiorniku  podziemnym i  w  pierwszej  kolejności,  poprzez
zainstalowane pompy, posłużą do regulacji zawartości wody w przetwarzanym materiale. W przypadku
gdy ilość  ścieków będzie  większa  od  możliwości  ich  wykorzystania,  ścieki  te  poprzez  kanalizację
wewnątrzzakładową  przepompowane  będą  do  podczyszczali  ścieków  w  celu  ich  oczyszczenia
do wymaganych parametrów. 

3.0. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
             BUDOWLANEGO

Projekt zakłada budowę dwóch placów wraz z murami oporowymi zlokalizowanych po dwóch stronach
istniejącego placu, znajdującego się w centralnej części  terenu opracowania, tj.  działek nr  524/17,
525/17, 526/17, 668/17, 669/19 (obręb Urbanowice). Place mają nieregularny kształt. Całe założenie
tworzy wydłużony układ ograniczony z dwóch stron drogami wewnętrznymi, od północnego-wschodu
skarpą a od południowego-zachodu istniejącym placem oraz budynkami.

Pogrubiony tekst – zapisy MPZP odnoszące się do projektu.

§  8 Dla  terenu  infrastruktury  technicznej  w  zakresie  gospodarowania  odpadami,  oznaczonego
symbolem O, ustala się: 
1) przeznaczenie:
a) składowiska odpadów, 
b) obiekty budowlane związane z gospodarowaniem odpadami – warunek spełniony, projekt
obejmuje budowę placów, które mają usprawnić obsługę obiektów i urządzeń związanych z
funkcjonowaniem zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych
c) składy i magazyny; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,1 do 1,2;

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO  
a) kubatura

Nie dotyczy.
b) zestawienie powierzchni
powierzchnia użytkowa:
Nie dotyczy.
c) gabaryty
Mury oporowe:

Element Długość [cm] Wysokość [cm]

Mur oporowy A 1560 0-155

Mur oporowy B 600 155-295

Mur oporowy C 2755 295-325

Mur oporowy D 1710 340

Mur oporowy E 2350 325-340



 

d) liczba kondygnacji
nie dotyczy 
e) inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
nie dotyczy

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA  
             OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla  przedmiotowego  terenu  wykonano  dwukrotnie  opinię  geotechniczną.  W  ramach  wykonanej
opracowanej w lipcu 2018 r. dokumentacji geotechnicznej wykonano 3 otwory badawcze (o głębokości
4,0 mb każdy), w ramach dokumentacji z lutego 2019 r. wykonano 2 otwory badawcze o głębokości
3,5 mb i 7,5 mb. Na podstawie wykonanych prac geologicznych, wyodrębniono pod warstwą nasypów
niekontrolowanych o miąższości 1,6-3,3 m warstwy geotechniczne, które tworzą grunty rodzime. 
We wszystkich otworach nawiercono wodę gruntową na zróżnicowanej głębokości 0,3 dp 3,2 m p.p.t.
strefa wahań zwierciadła wynosi +/-1,0m. Warunki gruntowo-wodne uznano za w miarę proste.

6.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB 
             NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8.0.      OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA 
            Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO 
            BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9.0.      PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE
            WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO KORZYSTANIE 
            ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 
wód opadowych
Woda opadowa i roztopowa z powierzchni utwardzonej projektowanych placów odprowadzone
zostaną za pomocą wpustu drogowego WP1. Następnie wody opadowe z wpustu WP1 najpierw do
projektowanych studni DN425 k1, k2 następnie do istniejącego zbiornika magazynującego. Studnie
DN425 wykonać z tworzyw sztucznych (PP, PE) np. Wavin Tegra.

Instalację kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 łączonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi o średnicy Φ200. Przebieg kanalizacji deszczowej przedstawiono na
rysunkach. Rury prowadzić ze spadkiem przedstawionym na profilu kanalizacji deszczowej.
Projektowane studzienki kanalizacyjne DN 400 powinny być wyposażone w osadnik oraz wpusty klasy
D400. Projektowane studzienki kanalizacyjne DN 425 powinny być wyposażone w osadnik oraz właz
klasy D400.

Zestawienie długości projektowanych odcinków instalacji kanalizacji deszczowej:

średnica [mm] długość [m]
Φ200 14

   
  Bilans ilościowy wód deszczowych

Obliczenia ilości wód deszczowych dokonano w oparciu o natężanie deszczu miarodajnego wraz ze
współczynnikami spływu charakteryzującymi powierzchnię zlewni.

Obliczenia wykonano wg wzoru:



 

Q=F*I*Ψ dm3/s
gdzie:
F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia [ha]
I – natężenie deszczu miarodajnego dm3/s/ha
Ψ- współczynnik spływu

Natężenie  deszczu  powinno  być  przyjmowane  stosownie  do  miejscowych  warunków  i
prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Do obliczeń należy przyjąć:
I = 172 dm3/s/ha
F = 1160 m2
ψ= 0,90
Q=0,116*172*0,9=17,97 dm3/s

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne

nie dotyczy - wpływ nie występuje, poza zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej działki



 

UWAGI:
Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem (obowiązuje
forma pisemna).

Rozwiązania  budowlane  oraz  detali  połączeniowych  i  technicznych  należy  wykonywać  zgodnie
z obowiązującymi  normami  i  przepisami,  wytycznymi  producentów,  własnościami  technicznymi
stosowanych  materiałów  oraz  zasadami  sztuki  budowlanej.  Wszelkie  prace  wykonywać  zgodnie
z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlaną. Dopuszcza się stosowanie materiałów
oraz  technologii  zamiennych,  gwarantujących  założone  w  projekcie  parametry.  Każdorazowe
wprowadzenie  zmian  należy  uzgodnić  z  projektantem  i  nanieść  zmiany  w  wykonanym  projekcie
architektoniczno - budowlanym znajdującym się na budowie.

Roboty  budowlane  należy  wykonywać  pod  nadzorem osoby  uprawnionej.  Wykonawcy  przedmiotu
projektu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty
i dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie
przeciwpożarowej.  

                                                                                                                                                          Tychy  ,  maj 2021  


