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1 WYPIS 
PROJEKT  TECHNICZNY NA BUDOWĘ BUDYNKU PRZEZNACZIONEGO  

NA GRILOWISKO WOPOROWIE 
 
 

 
III.     DANE   DOTYCZĄCE   PROJEKTOWANEGO   OBIEKTU 

 
III. 1.     PODSTAWY   FORMALNO - PRAWNE   OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie Inwestora.  
1.2. Program użytkowy Inwestora.  
1.3. Rozwiązania materiałowe uzgodnione z Inwestorem . 
1.4.        Mapa sytuacyjna w skali 1:500 działki nr ewid. 120 
1.5.         Ustawa – prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 
 

III. 2.     DANE   EWIDENCYJNE 
 
 2.1.   INWESTOR :     Gmina Krzemieniewo 
                                           64-120 Krzemieniewo 
 
 2.2.   WŁAŚCICIEL  NIERUCHOMOŚCI  NR  120: Gmina Krzemieniewo 
      ul. Dworcowa 34 
      64-120 Krzemieniewo 
 
2.3.     INWESTYCJA :   Budowa budynku przeznaczonego na grilowisko w Oporowie 
 
2.4.     OBIEKT :             Budynek grylowiska 
                                            
2.5.     ADRES INWESTYCJI :   Oporowo działka 120    64-120 Krzemieniewo,   
                                                       pow.leszczyński, woj.wielkopolskie       
2.6.     DZIAŁKA : Nr 120 
 
2.7. TEMAT  OPRACOWANIA :  „Projekt budowlany na budowę budynku przeznaczonego 
    na grilowisko w Oporowie 
2.8.     STADIUM :    projekt techniczny budowlany  
 
2.9.     BRANŻA :      Projekt budowlany   
   
2.10. DATA  OPRACOWANIA  :  wrzesień  2015 rok   
   
2.11.   JEDNOSTKA  PROJEKTOWA : 
                                                       BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI INWESTYCJI „EVPOL” 

                                               ul. GIERYMSKIEGO 23   64-100 LESZNO NIP 697-002-72-50 
 
2.12. PROJEKTANT :   inż. Marek Łysiak, uprawnienia projektowe nr 111/98/Lo  

                              z dnia 28-12-1998 r. w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń   
 
                          

III. 3.      DANE  LICZBOWE  OBIEKTU  : 
 

3.1.Powierzchnia zabudowy                                   -         116,83  m2 
3.1.Powierzchnia użytkowa                                    -         109,09  m2 
3.1.Kubatura obiektu                                               -         413,38 m3   
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IV.     WARUNKI  GEOTECHNICZNE 
 
1.       WARUNKI  HYDROLOGICZNE : 
 

- wody gruntowej nie napotkano jednak może ona występować w postaci sączenia, w 
górnej warstwie  na różnych głębokościach, w zależności od intensywności opadów 
atmosferycznych. Wg informacji  Inwestora poziom wód gruntowych 
kształtuje się na poziomie 1,40 m do 2,2 m p.p.t. 

 
2.       OKREŚLENIE  JAKOŚCIOWE  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO  I  RODZAJU       
                 WARUNKÓW  GRUNTOWYCH (§ 7 pkt 1 rozporządzenia) : 
                    

- grunt jest nośny o dość prostym układzie warstw poziomych z nieznacznym opadaniem w 
kierunku opadania  terenu o podobnych parametrach nośności. 

- można uznać, że występują tu proste warunki gruntowe. 
 
3.      KATEGORIA  GEOTECHNICZNA  OBIEKTU :      
 
           -     I  kategoria – niewielki obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie 
                                        obliczeniowym , w prostych warunkach gruntowych .       
            
Założone warunki geotechniczne zostały przyjęte zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. ( Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 
1998 roku ). 
 

VI.     OPIS  PLANU  SYTUACYJNEGO 
 
VI. 1.   PRZEDMIOT  INWESTYCJI : 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przeznaczonego na grilowisko 
na działce nr 120   w Oporowie 
 
VI. 2.   LOKALIZACJA : 
 
Miejscowość Oporowo położona  jest  na południe  od  Krzemieniewa w powiecie leszczyńskim , 
przy drodze powiatowej  Pawłowice - Oporowo na wysokości  ca.104,50 m n.p.m.  
Działka nr 120 w Oporowie leży w jego zachodniej części . 
 
VI. 3.    STAN  ISTNIEJĄCY  DZIAŁKI : 

 
Wydzielona geodezyjnie działka, na której przewidziana jest inwestycja wolna jest od zabudowań. 
Działka jako całość ma kształt wielokąta. Teren działek można uznać za pagórkowaty  ze skłonem w 
kierunku północnym, rzędne terenu wahają się w granicach 104,20 m – 104,70 m n.p.m. Posiada 
dogodne połączenie komunikacyjne .  Działka nie posiada utwardzonego dojazdu  . 
 
VI.4.          INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE :  
                                                                                                                                                                                                                                                      
4.1.Ochrona środowiska : 
      W związku z planowaną inwestycją i  późniejszym jej użytkowaniem zgodnie z przeznaczeniem  
      nie przewiduje się zaistnienia zagrożeń dla środowiska oraz  higieny i zdrowia jego 
      użytkowników i ich otoczenia. Budowa obiektu nie będzie miała  ujemnego wpływu na 
      drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
     W obiekcie a także w najbliższym jego otoczeniu nie przewiduje się wykonywanie  



 

BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI INWESTYCJI „EVPOL” 
uL. GIERYMSKIEGO 23   64-100 LESZNO NIP 697-002-72-50 

Tel./Fax . (0-65) 520-89-78  tel.kom. 0-601 – 423-685 
 

3      czynności powodujących szkodliwy hałas, wibracje czy promieniowanie jonizujące. Nie  
     będzie też wytwarzania zakłóceń elektromagnetycznych lub żadnych innych zjawisk   
      szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. 
 
4.2.Ochrona konserwatorska : 
Działka nr 120 w miejscowości Oporowo  , na których przewiduje się zlokalizowanie inwestycji  nie 
jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej . 
 
4.3.Odpady stałe : 
      Odpady stałe to przede wszystkim śmieci poużytkowe funkcjonowania zaplecza  będą  
      gromadzone w specjalnych pojemnikach na śmieci – kubłach szczelnie zamykanych,   
      zlokalizowanych przy obiekcie  od strony wschodniej , skąd będą regularnie wywożone na  
       wysypisko śmieci. 
 
 
 
4.4.Ochrona lokalu przed zawilgoceniem : 
      Projekt budynku eliminuje możliwość występowania zawilgocenia w ścianach obiektu  i  
      pozwala na prawidłową eksploatację budynku, nie powodującą zagrożenia zdrowia i  
      higieny dla użytkowników. Elementy budynku stykające się z gruntem są zabezpieczone  
      odpowiednią izolacją przeciwwilgociową pionową i poziomą. 
 
4.5.Uwagi końcowe : 
       Projekt budowlany domu opracowany jest zgodnie z przepisami zawartymi w art.. 34 ust. 1 
        i 2 ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra  
       Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego  
       zakresu i formy projektu budowlanego. 
 
 VI. 5.     BILANS  TERENÓW :   
 
FUNKCJA   
TERENU 

POWIERZCHNIA 
ELEMENTU 

 
m2 

 
% 

 
m2 

 
% 

OBIEKT 
PODSTAWOWY 

BUDYNEK 
GRYLOWISKA 

 
116,83 

 
5,49 

 
116,83 

 
5,49 

KOMUNIKACJA PROJEKTOWANE 
UTWARDZENIA 

 
615,31 

 
28,92 

 
615,31 

 
28,92 

REZERWA 
TERENU 

REZERWA TERENU POD 
PLAC ZABAW DA DZIECI 

 
305,88 

 
14,38 

 
305,88 

 
14,38 

ZIELEŃ TEREN ZIELONY 
PRZEZBACZONY DO 

REKEACJI  

 
1088,98 

 
51,21 

 
1088,98 

 
51,21 

RAZEM :  2127,00 100, 0 % 2127,00 100, 0 % 

 
VII.   OPIS  TECHNICZNY  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
VII.1.       FUNDAMENTY  

Betonowe z betonu B 15 posadowione 80 cm poniżej poziomu gruntu na poziomie na 
poduszce z chudego betonu gr. 5 cm  .  Na ławach  fundamentowych ułożyć poziomą izolację 
przeciwwilgociową z dwóch warstw papy na lepiku. 
Pod ścianami ławy fundamentowe zbrojone obwodowo 4 prętami  12 mm, stal A-II w 
formie wieńca o wymiarach 15 x 70 cm ze strzemionami z prętów  6 mm, stal A-0, dł. 180 
cm w rozstawie co 25 cm.  
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4 VII.2.       ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE  
 
        Ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej z płaszczem zewnętrznym z desek o szerokości 12  
        do 15 cm  zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciw pożarniczo w kolorze ciemny    
        palisander. 
 
VII.3.     WIĘŹBA  DACHOWA  
 
3.1.      Konstrukcja dachu  : 
Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej wg rysunku konstrukcyjnego.  
 
3.2        Materiał : 
Więźba dachowa wykonana z drewna sosnowego K-27, impregnowanego  środkiem ogniochronnym  
do nie rozprzestrzeniania ognia : “OGNIOCHRON” lub  “DREWNOSOL-3” działającym także jako 
ochrona przed grzybami i insektami .( może być również preparat  “FOBOS M-2F” + Monichrom lub 
Kromos”.  Impregnację drewna powinna wykonać firma specjalistyczna wystawiająca protokoły 
zabezpieczeń. 

                     
VII.4.POKRYCIE DACHU 
Projektuje się wykonanie pokrycia dachowego z paneli dachowych REGLE w kolorze wiśniowym 
 
VII.5.     PODŁOŻA 
 
5.1. Podłoża w posadzkach  : 
 
Na całej powierzchni  wykonać podłoże z podsypki piaskowej zagęszczanej gr. 20 cm oraz chudego 
betonu grubości 5 cm. . Na warstwie chudego betonu  ułożyć izolację z dwóch warstw papy 
izolacyjnej na lepiku.  Następnie należy ułożyć posadzkę o gr. 2 cm z betonu  B20 zbrojonej matami 
stalowymi . Posadzkę zatrzeć maszynowo na gładko lub w przypadku ręcznego wyrównywania 
betonu wylać na całej powierzchni cienką warstwę masy samopoziomującej. 
 
VII.6.            IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  i  PRZECIWWODNE   
 

 Izolacja pozioma ław i stóp fundamentowych : 2 x papa izolacyjna na lepiku na gorąco 
 Izolacja pozioma posadzki parteru : 2 x papa izolacyjna na lepiku na gorąco na 

zagruntowanym podłożu 2 x bitgum. W miejscach przebić posadzki rurami 
przyłączeniowymi jak rury kanalizacyjne i wodne itp. papę  na przewodach okręcić drutem i 
uszczelnić masą silikonową. 

 Izolacja wodoszczelna pod pokryciem dachowym : folia paro-przepuszczalna, zbrojona typu 
DRAGFOL 

 
VII.7. WYMALOWANIA  
Przewiduje się wykonanie wymalowań wewnętrznych bejcami w kolorze naturalnym. 
 
VII.8. STOLARKA 
Przewiduje się wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej z drewna w kolorze naturalnym.  
 
VII.9. UTWARDZENIE TERENU 
Przewiduje się utwardzenie terenu poprzez ułożenie płyt ażurowych betonowych Meba na podsypce 
piaskowej grubości 15 cm p uprzednim zdjęciu humusu. 
 


