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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany budynku magazynowego
wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
jest zgodny z Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, aktualnie obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę przygotowania projektu budowlanego stanowią:
Zlecenie Inwestora, Instytutu Technicznego Wojski Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6,
01-494 Warszawa,
Specyfikacja warunków zamówienia dla projektowanej inwestycji,
Cyfrowa mapa sytuacyjno - wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500,
wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, mgr inż. Włodzimierz
Tomczak,
Decyzja Zarządu Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy nr WZ-103/2012
o warunkach zabudowy,
Obowiązujące prawo, warunki techniczne i normy,
Wytyczne programowo–funkcjonalne Inwestora.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym
wraz z infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu wokół
projektowanego budynku.
Budynek będzie 1 - kondygnacyjną halą magazynową, mieszczącą 2 – zaplecze socjalne.

2.

3.

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Usytuowanie i istniejąca zabudowa
Inwestycja usytuowana jest na terenie Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy,
na części działki 66/5 z obrębu 6-15-01 przy ul. Księcia Bolesława. Wielkość działki 66/5 to
152 856 m2. Projektowany budynek zajmie 548,40 m2 w ramach linii rozgraniczających teren
planowanej inwestycji, oznaczonych na załączniku graficznym do decyzji WZ jako ŁMOPRSTUŁ.
Działka stanowi własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych. Do działki prowadzi istniejący i użytkowany obecnie zjazd z drogi publicznej.
Na terenie działki znajduje się zabudowa administracyjno – biurowa, magazyny oraz
budynki warsztatowe. Projektowany budynek będzie stykał się ścianami z dwoma istniejącymi
budynkami na działce. Od strony północnej ściana nowego budynku przylega do budynku
magazynowego nr 20, od wschodu do budynku magazynowego nr 25. Ściany budynków
istniejących i nowego będą oddylatowane.
Dla obszaru inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która jest załącznikiem do
niniejszego opracowania.
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Została wykonana ekspertyza stanu technicznego budynków 20 i 25, która jest
załącznikiem do niniejszej dokumentacji. Oba istniejące budynki, wzniesione w latach
sześćdziesiątych dwudziestego wieku, są zrealizowane jako parterowe w konstrukcji murowej
z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Stropodach budynku 25 wykonano jako
żelbetowy z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Elementy konstrukcji budynku stanowią
również prefabrykowane słupy oraz podciągi. Konstrukcja budynku 20 jest wykonana
z analogicznych materiałów.
3.2.
Opis ukształtowania terenu i istniejącej zieleni
Teren przedsięwzięcia jest płaski z miejscowym, nieznacznym wybrzuszeniem w rejonie
zachodniej ściany nowego budynku. Wybrzuszenie będzie zniwelowane. Rzędne terenu
w obrębie granic przedsięwzięcia, mieszczą się w przedziale od ok. 30,91 do 31,48
z wybrzuszeniem na poziomie 33,10 m nad poziomem Wisły.
Na działkach występują istniejące drzewa i krzewy. Z projektowanym budynkiem
koliduje 1 drzewo, które przewidziano do wycinki.

4.

Projektowane zagospodarowanie działki

Układ komunikacyjny
Do działki 66/5 prowadzi istniejący i użytkowany obecnie zjazd z drogi publicznej.
Dojazd do projektowanego budynku i możliwość manewru przy jego bramach w całości
będzie rozwiązany jako komunikacja wewnętrzna w obrębie działki 66/5. Istniejąca droga
wewnętrzna jest wystarczająca do obsługi budynku. Natomiast plac manewrowy przed
bramami powstanie poprzez połączenie bram z drogą utwardzoną nawierzchnią z kostki
betonowej. Nawierzchnia będzie przystosowana do obciążeń samochodów obsługujących
magazyn, maksymalny nacisk na oś 11,5 t i odwodniona poprzez korytka liniowe zlokalizowane
przy otworach bramowych. Ścieki deszczowe z placu będą odprowadzane do istniejącej na
działce kanalizacji deszczowej.
Budynek nie wymaga drogi pożarowej ponieważ jego powierzchnia jest mniejsza niż
1 000 m2.
Bramy dostępowe do magazynu zaprojektowano od strony północnej. Od wschodu
znajduje się wejście do budynku przez strefę socjalną. W elewacji północnej znajdują się
również dodatkowe drzwi ewakuacyjne.
Istniejące miejsca parkingowe na działce 66/5, wg oświadczenia Inwestora, są
wystarczające do obsługi istniejących już budynków z nadmiarem co najmniej 5 miejsc. Wobec
takiego założenia przyjęto, że co najmniej 5 istniejących miejsc zostanie przeznaczonych do
obsługi nowego magazynu. W ten sposób zostanie spełniony zapis Decyzji o warunkach
zabudowy.
4.1.
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Istniejący śmietnik obsługujący magazyn i część socjalną zlokalizowany jest na terenie
działki, nie dalej niż 80m od socjalnego wejścia do budynku. Śmietnik zorganizowany jest
w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami i umożliwia segregację odpadów.
4.2.

Sieci uzbrojenia terenu wraz z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę.
Projektowany budynek podłączony będzie do sieci istniejących na działce 66/5. Wg
oświadczenia Inwestora, które jest załącznikiem do niniejszej dokumentacji, zapotrzebowanie
na media projektowanego magazynu będzie zapewnione z rezerwy dostaw mediów do całej
działki 66/5. Istniejące na działce budynki nie wykorzystują w pełni możliwości dostaw mediów
zapewnionych umowami zawartymi z gestorami poszczególnych sieci. Dostępny zapas będzie
w pełni wystarczający dla nowego budynku magazynowego. Dotyczy to dostaw energii
elektrycznej, wody, ciepłej wody do celów grzewczych, wody do celów pożarowych oraz
odbioru ścieków.
Sieci wodociągowe i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
Woda do budynku dla celów socjalno – bytowych i przeciwpożarowych doprowadzona
zostanie z istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej.
Zapotrzebowanie zimnej wody:
Qdśr = 0,4 m3/d
Qhśr = 0,05 m3/h
Qhmax = 0,06 m3/h

Zapotrzebowanie w wodę na potrzeby p.poż wynosi:
2 x 2,5 l/s = 5,4 m3/h
Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s.
Woda będzie dostarczona z istniejącej sieci wodociągowej o wydajności większej niż 20
l/s z dwóch hydrantów zewnętrznych DN 80, usytuowanych w odległości nie większej niż 75 m
od budynku. Jeden z hydrantów jest istniejący, zlokalizowany w odległości 35 m od budynku.
Drugi został zaprojektowany na przyłączu do budynku.
Czas działania instalacji 120 minut.
Szczegółowy opis instalacji znajduje się w Tomie 2 A Projektu budowlanego.
Przyłącze energetyczne
Projektowana hala w energię elektryczną będzie zasilana z nowoprojektowanej skrzynki
przyłączeniowej, zainstalowanej na rogu garażu. Skrzynka kablowa będzie wyposażona
w zabezpieczenia i wyłącznik prądu. Rozdzielnia będzie zasilana kablem nn zasilającym istniejącą
rozdzielnicę.
Szczegółowy opis instalacji znajduje się w Tomie 2 B Projektu budowlanego.
Przyłącze teletechniczne
Przyłącze teletechniczne do projektowanego budynku hali magazynowej wykonane
zostanie z
istniejącej szafy dystrybucyjnej zamontowanej w pomieszczeniu budynku
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garażowego Nr 25 do punktu dystrybucyjnego, który umieszczony będzie w pomieszczeniu
magazynowym na paterze budynku hali magazynowej.
Szczegółowy opis instalacji znajduje się w Tomie 2 B Projektu budowlanego.
Przyłącze c.o.
Źródłem ciepła dla obiektu jest lokalna sieć cieplna zasilana z lokalnej kotłowni.
Wlot instalacji z sieci cieplnej do budynku będzie się znajdował w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym w części socjalnej.
Szczegółowy opis instalacji znajduje się w Tomie 2 A Projektu budowlanego.
Przyłącze kanalizacyjne
Ścieki sanitarne z pomieszczenia socjalnego oraz toalety odprowadzone zostaną do
istniejącej sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z mycia posadzki w hali magazynowej,
po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzone zostaną do
kanalizacji sanitarnej. Ścieki deszczowe z dachu oraz odwodnienia liniowego znajdującego się
przy wjeździe do hali magazynowej odprowadzone zostaną do istniejącej sieci wewnętrznej
kanalizacji deszczowej.
Szczegółowy opis instalacji znajduje się w Tomie 2 A Projektu budowlanego.
4.3.

Ukształtowanie terenu i zieleni
Projekt budynku przygotowano z założeniem jak najmniejszej ingerencji
w ukształtowanie terenu wokół. W związku z tym budynek posadowiono na rzędnej 0,00 =
31,45 m nad poziomem Wisły tak, żeby jedyną zmianę w ukształtowaniu terenu stanowiło
rozwiązanie spadków chodnika posadzki podjazdów do bram umożliwiające prawidłowe
odprowadzenie wody deszczowej.
Nawierzchnia placu serwisowego będzie zaprojektowana jako szczelna z ujęciami wód
opadowych i roztopowych dostosowanymi do przewidywanej ilości wód opadowych
i gromadzonego śniegu.
Teren inwestycji nie będzie ogrodzony.
Odległości budynku od granicy działki oraz od innych zabudowań spełniają wymagania
przepisów techniczno-budowlanych.
Z terenu działki przeznaczonej pod budynek zostanie usunięte jedno drzewo.
Na czas prowadzenia robót drzewa niekolidujące z realizacją inwestycji będą
zabezpieczone. Pnie drzew zostaną oszalowane za pomocą desek. Prace będą prowadzone
z zachowaniem odległości wyznaczonych koronami drzew. Materiały budowlane nie będą
składowane w pobliżu drzew a ich korzenie zostaną zabezpieczone przed nadmiernym
przesuszeniem.
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Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
Powierzchnia działki
152 856 m2
Powierzchnia zabudowy
548,40 m2
Powierzchnia nowego utwardzenia
179,40 m2
Wskaźnik powierzchni zabudowy istniejącej i projektowanej
0,068
Długość elewacji pomocnej i południowej
40 m
Długość elewacji zachodniej
13,70 m
Wysokość budynku
9m

Informacje o ochronie terenu
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Nie jest to również teren zamknięty.
Działka 66/5 jest użytkowana przez Instytut Techniczny Wojski Lotniczych. Ze względu na
tajemnicę wojskową Projektanci nie mają pełnych informacji na temat materiałów i substancji,
które będą składowane w projektowanym magazynie oraz tych, które są obecnie składowane
innych magazynach na terenie działki. Według informacji od Inwestora oba budynki sąsiadujące
z inwestycją (20 i 25) nie są zagrożone wybuchem, nie generują żadnych uciążliwości
wpływających na ich sąsiedztwo. Ponadto wiadomo, że w budynku nr 20 składowane są
elementy hydrauliczne i elementy wybrakowania środków trwałych.
Według informacji od Inwestora projektowany budynek magazynowy:
• nie będzie zagrożony wybuchem,
• w budynku nie będą przechowywane, ani użytkowane szkodliwe dla zdrowia substancje,
• w budynku nie przewiduje się prac wywołujących nadmierny hałas lub drgania,
• ze względu na usytuowanie budynku w znacznej odległości od granic działki, nie będzie
on oddziaływał na posesje sąsiednie.
6.

Analiza warunków zawarta w Decyzji o warunkach zabudowy
• Lokalizacja zabudowy na działce jest zgodna z ustaleniami decyzji dotyczącymi
nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz kontynuacji zabudowy istniejącej.
• Wskaźnik wielkości powierzchni istniejącej i nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni działki jest zachowany 0,068.
• Maksymalne długości elewacji są zachowane - odpowiednio 40 m i 13,7 m.
• Wysokość budynku wraz ze wszystkimi elementami budowlanymi jest zachowana –
9m.
• Budynek ma dach kolebkowy.
• Forma architektoniczna budynku nawiązuje do istniejących na działce budynków,
kolorystykę elewacji zaprojektowano w tonacji pastelowej.
• Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie uzyskana zgoda Burmistrza dzielnicy
na wycinkę drzewa kolidującego z nową zabudową.
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• Inwestycja nie będzie ogrodzona.
• Projekt zakłada maksymalną możliwą ochronę istniejącego drzewostanu. Została
wykonana inwentaryzacja zieleni.
• Prace budowlane prowadzone będą z uwzględnieniem ochrony środowiska,
a w szczególności ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu
i stosunków wodnych.
• W dalszej części opracowania określono sposób zagospodarowania i ilość mas
ziemnych, które powstaną w związku z realizacją inwestycji.
• Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prowadzona będzie segregacja
odpadów.
• Podłączenia mediów będą realizowane zgodnie z obowiązującymi umowami
z gestorami poszczególnych mediów, zgodnie z oświadczeniem Inwestora, które jest
załącznikiem do niniejszej dokumentacji.
• Obsługa komunikacyjna budynku odbywa się poprzez istniejący zjazd z drogi
publicznej, ul. Księcia Bolesława i drogę wewnętrzną na terenie ITWL.
• Na terenie działki 66/5 5 istniejących miejsc parkingowych zostało przeznaczonych
dla użytkowania wyłącznie przez obsługę nowego budynku.

7.
Informacje o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników
7.1. Odprowadzanie ścieków
Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia będzie związane z wytwarzaniem
ścieków:
• socjalno-bytowych, nie wymagających podczyszczania,
• z podjazdów dla samochodów, nie wymagających podczyszczania,
• z magazynu wymagających podczyszczenia w separatorze ropopochodnych.
Przewiduje się zainstalowanie separatora ropopochodnych do podczyszczania
wytwarzanych ścieków innych niż socjalno-bytowe:
Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej
bytowej i deszczowej, nie będą przekraczały dopuszczalnych stężeń określonych przez
zarządzającego.
7.2. Wytwarzanie odpadów
Funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się z wytwarzaniem odpadów w zdecydowanej
większości innych niż niebezpieczne. Podstawowa funkcja budynku, magazynowanie, nie będzie
wiązała się z powstawaniem odpadów niebezpiecznych.
Minimalne ilości odpadów niebezpiecznych będą powstawały w wyniku zużycia
świetlówek lub baterii latarek ręcznych używanych przez pracownika magazynu.
Zakłada się segregację odpadów w istniejącym na terenie działki śmietniku.
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Odpady będą usuwane selektywnie.
Wszystkie nieczystości będą wywożone przez specjalistyczne firmy na podstawie umów
zawartych z nimi przez Inwestora przed rozpoczęciem funkcjonowania obiektu.
7.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych
Emisja zanieczyszczeń gazowych nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych norm.
Według informacji od Inwestora, transporty do lub z magazynu będą odbywać się nie częściej
niż 1 samochód na dzień.
Pierwsze zatowarowanie magazynu będzie miało charakter czasowy, powinno odbywać
się maksimum dwoma samochodami dostawczymi na raz i nie powinno generować
nadmiernych uciążliwości dla otoczenia.
7.4. Emisja hałasu
Budynek znajduje się na terenie nie podlegającym ograniczeniom emisji hałasu.
Niemniej wg informacji od Inwestora w budynku nie będą prowadzone działania powodujące
nadmierny hałas. Nie przewiduje się również nadmiernie głośnej pracy urządzeń technicznych.
Wg informacji od Inwestora budynki sąsiadujące z inwestycją nie emitują żadnych
nadmiernych uciążliwości.
7.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan
Na terenie przedsięwzięcia i w bezpośrednim sąsiedztwie dokonano szczegółowej
inwentaryzacji zieleni. Jedno drzewo wymaga wycinki.
7.6. Wpływ obiektu na powierzchnię ziemi
Wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi będzie miał miejsce tylko w czasie
realizacji inwestycji, przy wykopach fundamentów. Ilość mas ziemnych z wykopu to ok. 340 m3,
w tym ok. 90 m3 humusu. Humus będzie użyty do makroniwelacji terenów zielonych obok
budynku. Nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony z terenu inwestycji i przekazany innym
podmiotom do użytkowania.
7.7. Wpływ obiektu na wody powierzchniowe i podziemne
Nie przewiduje się wpływu obiektu na wody powierzchniowe i podziemne.
7.8. Przewidywane zagrożenia dla higieny i zdrowia
Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia ludzi.
Opracowała:

Aurelia Juraszyńska, upr. nr MA/KK/051/02
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