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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. 
poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym  oświadczam, że  

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu, pn.: 
 

„TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWY DLA POTRZEB 
POMORSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO ODDZIAŁ CHOJNICE  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ, UTWARDZENIEM TERENU” 
 
 

zlokalizowany na działce nr ewid.: 554/9; 1903/3; 551/13 obręb: 0001 Chojnice został wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla termomodernizacji, przebudowy 
budynku magazynowego na biurowy dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział 
Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz rozbiórki częściowej budynku, 
wiaty stalowej   
 
2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

a) lokalizacja budynku: 
 

Na działce znajduje się istniejący budynek objęty opracowaniem. Nie zmienia się parametrów 
technicznych zewnętrznych budynku tj. szerokości elewacji frontowej, wysokości budynku, 
geometrii dachu. 

 

b) komunikacja: 
 

Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej, bezpośrednio istniejącym wjazdem z 
drogą ul Gdańska, stanowiącej działkę o nr ew.1903/3. Projektuje się wejście na teren działki w 
części północno-zachodniej oraz utwardzone dojście do budynku dla pieszych. Projektuje się 
wydzielenie miejsc postojowych na istniejącej nawierzchni utwardzonej asfaltowej. 
 

c) zagospodarowanie terenu: 
 

Na przedmiotowej działce znajduje się istniejący budynek, istniejącą powierzchnia utwardzona 
asfaltowa, wiata stalowa przeznaczona do rozbiórki. Opracowanie obejmuje termomodernizację 
budynku ze zmianą aranżacji pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego oddział Chojnice wraz z infrastrukturą techniczną jak zewnętrzne instalacje 
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, instalacja elektryczna, instalacja 
oświetlenia zewnętrznego, instalacja gazu, wykonanie ogrodzenia terenu działki. Projektuje się 
zaadoptowanie istniejącej nawierzchni utwardzonej jako plac manewrowy dla trzech 
samochodów osobowych i trzech motocykli służący przeprowadzaniu egzaminów na prawo 
jazdy, poprzez wydzielenie ogrodzeniem wys. 1,2m ze szlabanem wjazdowym oraz furtką oraz 
oznakowanie poziome w technologii malowania grubowarstwowego w kolorze żółtym. 
 

d) zieleń: 
 

Na przedmiotowej działce występuje zieleń niska trawnik. Projektuje się nasadzenie wzdłuż linii 
ogrodzenia  krzewów szybko rosnących, bezkolcowych. 
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3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

 
 

 Powierzchnia zabudowy: 413,13 m2 => 6,50% 
 Powierzchnia utwardzona łącznie: 3972,35 m2 => 62,54% 
 Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 1966,02 m2 => 30,96% 
 



 

 

8 
 

4. USTALENIE WYPISU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

 

Warunki i wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz kształtowania ładu 
przestrzennego 

W zakresie sposobu zagospodarowania terenu: 
 

 nieprzekraczalna linia zabudowy  nie dotyczy budynek istniejący 
 wskaźnik powierzchni zabudowy  nie dotyczy budynek istniejący  wg MPZP nie określa si 
 wielkość powierzchni biologicznie czynnej terenu opracowania 30,96%   wg MPZP min. 20% 

 

W zakresie kształtowania zabudowy: 
 

 budynek istniejący, nie zmienia się parametrów technicznych zewnętrznych budynku tj. 
szerokości elewacji frontowej, wysokości budynku, geometrii dachu. 

Zakres infrastruktury technicznej i komunikacji 

 Wewnętrzna instalacja wody użytkowej z projektowanego przyłącza wodociągowego 
 Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  
 Zaopatrzenie w ciepło z projektowanego przyłącza gazowego  
 Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego przyłącza sieci elektroenergetycznej 
 Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych i dachów – istniejące po terenie 

działki  
 gospodarka odpadami – projektowane miejsce na pojemniki służące do czasowego 

gromadzenia odpadów; zapewniając ich segregację, wywóz i unieszkodliwianie przez 
specjalistyczne firmy na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 z późn. zm.) 

 Dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący wjazd z ulicy Gdańskiej. 
 

Wymagania dotyczące bilansu miejsc postojowych 

 wg. MPZP nie określa się ilość miejsc parkingowych  
- projektowane miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, z wyodrębnionym miejscem 
postojowym dla osoby niepełnosprawnej 
 

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 
 

Działka nie leży na terenach górniczych 
 

Działka nie jest narażona na ryzyko powodzi. 

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI 
 

Przedmiotowa inwestycja nie jest sklasyfikowana do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, nie wpłynie na zwiększenie emisji hałasu. Budynek nie będzie miał negatywnego 
wpływu na glebę, wody gruntowe i podziemne. 
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6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Inwestycja objęta opracowaniem zlokalizowana na działce nr ewid. 554/9; obręb: 0001 Chojnice.   
 

23.1. Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego budynku uwzględniono akty prawne:  
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) – PB; art. 3, pkt 
20): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;  
• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U.2015.199 j.t.) – PZP;  
• ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) –DP;  
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) ze 
zmianami rozporządzenia z dnia 14 listopada 2017 r. - WT 
• Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) – OŚ; 
 

23.2. Usytuowanie istniejącego budynku na działce nr ewid. 554/9 – §12, §18, §19, §23 WT:  
• działki sąsiednie graniczące z terenem inwestycji:  

 - od strony północno-zachodniej - działka drogowa nr 1903/3 
 - od strony wschodnio-północnej - działki budowlane nr 554/4; 554/21; 554/11 
 - od strony południowo-wschodniej – budynek wykracza na działkę nr 554/28  
 - od strony zachodnio-południowej – działka budowlana nr 554/45 

 

• istniejący budynek usytuowany w odległościach od granicy z działkami, obiektami:  
 

- od strony północno-zachodniej (ściana z oknami) jest usytuowany w odległości powyżej 4m od 
granicy z działką 1903/3  
- od strony wschodnio-północnej (ściana z oknami) jest usytuowany w odległości powyżej 4m od 
granicy z działkami nr 554/4; 554/21; 554/11 
- od strony południowo-wschodniej (ściana bez okien) jest usytuowany na działce nr 554/28, 
ściana wykracza na sąsiednią działkę w odległościach od 0 do około 0,4m.  
- od strony zachodnio-południowej (ściana z oknami) jest usytuowany w odległości powyżej 4m od 
granicy z działką 554/45 
 

Istniejący budynek z uwagi na usytuowanie poza linią granicy działki nr 554/9 z działką 554/28 
oraz wykonanie przyłącza wodociągowego w działce nr 1903/3 powoduje  objęcie obszarem 
oddziaływania działek nr 554/28 oraz 1903/3 w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. 
 

23.3. Na terenie objętym opracowaniem znajduję się miejsce gromadzenia odpadów stałych. 
 

23.4. Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczą: 
 

• przesłaniania (na podstawie § 13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – istniejący budynek zlokalizowany jest w 
bezpiecznej odległości od istniejącej zabudowy na sąsiednich działkach mającej pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi i nie przesłania żadnych istniejących budynków, a co za tym idzie 
umożliwia naturalne oświetlenie pomieszczeń w nich zlokalizowanych. 

• zacieniania (na podstawie § 60  rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) - istniejący budynek nie powoduje zacieniania 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały w budynkach, znajdujących się na sąsiednich 
działkach 
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Istniejący budynek nie ogranicza naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje objęcia 
tych działek obszarem oddziaływania. 
23.5. Usytuowanie istniejącego budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – § 271-273 i 213 

WT.  
 

• zastosowane skróty: OP – ściana oddzielenia pożarowego; RO – rozprzestrzeniające ogień; 
NRO – nierozprzestrzeniającego ognia; KOP – klasa odporności pożarowej budynku; KOO – 
klasa odporności ogniowej elementów budynku;  

• projektowana przebudowa budynku zalicza się do kategorii ZL III o KOP "D". 
• ściany zewnętrzne, niebędące ścianami OP, wykonane są z materiałów NRO i posiadają KOO, 

określoną wg § 216 ust. 1 WT – wymagane EI 30;  
• pokrycie dachu posiadają KOO, określoną wg § 216 ust. 1 WT – NRO  
• istniejący budynek sąsiaduje z istniejącym budynkiem w odległości mniejszej niż 8m –

konieczności wykonywania ścian w funkcji oddzielenia PPOŻ w odległości 8m w klasie 
odporności pożarowej REI60 

 

Istniejący budynek zgodnie z wymaganiami § 271-273 WT w odniesieniu do istniejącej i 
potencjalnej zabudowy na działkach sąsiednich, powoduje objęcie obszarem oddziaływania 
działkę nr 554/28 z uwagi na usytuowanie ściany budynku w linii granicy. 
 

23.6. Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, ani potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko – nie wyznacza się stref ochronnych wykraczających poza 
granice działki objętej inwestycją.  

 

23.7.  Budynek nie jest źródłem uciążliwości wykraczających poza granice działki objętej 
inwestycją, a powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne, miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych. – ilość i usytuowanie miejsc postojowych na działce spełniają wymagania WT 
określone w Rozdziale 3 WT. 

 
7. POSZANOWANIE WYSTĘPUJĄCYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU, 

UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
 

Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich. Nie ogranicza dostępu 
do drogi publicznej, możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej. Obiekt  nie 
wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do  pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Nie powoduje uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 
promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
 
 
 


