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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Ja, niżej podpisana/y, jako projektant  w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 

(Dz. U. z roku 2020 poz. 1333), zadania projektowego pod nazwą:  

Budowa budynku obserwatorium astronomicznego Astrobaza 

składamy oświadczenie, iż Projekt zagospodarowania terenu w opracowanej przeze mnie branży wykonany został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANT w branży architektonicznej data opracowania projektu: :            październik 2022 r 

  

1. mgr inż. arch. Katarzyna Gazda –  

specjalność architektoniczna  

(upr. nr 4/PKOKK/2014)  

zakres opracowania: inwentaryzacja, projekt podziału 

 

PROJEKTANT w branży sanitarnej data opracowania projektu: :            październik 2022 r 

 

2. mgr inż. Piotr Kamieniec –  

specjalność instalacje sanitarne  

(upr. nr PDK/0230/POOS/12)  

zakres opracowania: instalacje sanitarne 

 

PROJEKTANT w branży elektrycznej i elektrotechnicznej data opracowania projektu: :            październik 2022 r 

 

3. mgr inż. Sebastian Penar – 

specjalność instalacje elektryczne  

(upr. nr PDK/0016/PWOE/15)  

zakres opracowania: wewnętrzne instalacje elektryczne 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Pan Piotr Kamieniec o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0029/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 70, 38-400 Krosno

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-8ZT-678-MHF *

Podpis jest prawidłowy
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Część opisowa projektu zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, 

• mapa do celów projektowych; 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „miejsce Piastowe – Anielska Górka” z dnia 9 maja 

2013r., uchwała nr XXXII/250/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe. 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej budowy budynku przyszkolnego 

obserwatorium astronomicznego Astrobaza w Miejscu Piastowym, gm. Miejsce Piastowe, na części działki nr ew. 

1284/3, obręb 0003 Miejsce Piastowe. Kategoria obiektu IX budynki nauki i oświaty: obserwatorium. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

3.1. Zakres opracowania  

Zakres opracowania obejmuje część działki nr ew. 1284/3, na której znajduje się infrastruktura Michalickiego 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.   

a) Komunikacja - działka posiada zjazd z drogi krajowej 28 ul. ks. Markiewicza dz. nr ew. 1401. Na terenie 

działki znajdują się wewnętrzne drogi dojazdowe do budynków oraz ścieżki piesze wokół obiektów szkolnych. 

b) Zabudowa – istniejące budynki szkolne oraz nieduże budynki gospodarczo – magazynowe.  

c) Teren zielony – działka częściowo porośnięta trawą, częściowo zadrzewiona wzdłuż drogi krajowej. Teren 

pod inwestycję porośnięty trawą.  

d) Ukształtowanie terenu – teren działki jest z niewielkim spadkiem 1 – 3% w kierunku zachodnim, rzędna 

terenu 305,00 – 311,00 m n.p.m. Zróżnicowane kategorie gruntowe: Bi, Bz, dr, Ti.  
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e) Sieci, instalacje i przyłącza- na terenie objętym inwestycją znajdują się sieci i przyłącza obsługujące obiekty 

sąsiednie. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się: 

• sieć kanalizacji deszczowej z budynku 25b,  

• nieczynna instalacja gazowa wewnętrzna, 

• instalacja wodociągowa 

• przyłącz telekomunikacyjny,  

• wewnętrzna instalacja elektryczna podziemna, 

• instalacja elektryczna napowietrzna.  

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU 

4.1. Budynek obserwatorium 

Budynek projektowany od frontu budynku 25b. 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przekryty tarasem użytkowym. Bryła na bazie walca o promieniu 4,5 m. 

Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynikają bezpośrednio ze spełnianej funkcji, kolorystyka dostosowana 

do otaczających obiektów. 

 parametr budynku  projektowane  

a) Wymiary zewnętrzne   średnica 9,00 m 

b) Powierzchnia zabudowy    55,85 m2 

c) Kubatura   220,00 m3 

d) Liczba kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna  

e) Wysokość budynku   4,15 m 

f) Poziom posadzki parteru   ±0,00 = 306,57 m n.p.m. 

Projektowany budynek jest usytuowany w odległościach: 

• 5,37 m od budynku nr 25b; 

• 26,61 m od budynku infrastruktury nr ewidencyjny 202; 

• 27,91 od granicy m od granicy zachodniej z działką drogi krajowej 28; 

• 38,97 od budynku 25c; 

• 36,24 m od granicy północnej z działką nr ew. 1284/1, 

• ponad 72 m od granicy południowej z działką nr ew. 1286.  

Kategoria geotechniczna obiektu. Na obszarze badań ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczony 

jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynek spełnia wymagania geotechniczne. 

4.2. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi  

a) Przyłącza do sieci  

• przyłącz wodociągowy – projektowany, osobnym postępowaniem administracyjnym; 

• przyłącz do kanalizacji sanitarnej – projektowany, osobnym postępowaniem administracyjnym; 

• zaopatrzenie w energię elektryczną – projektowany przyłącz, osobnym postępowaniem administracyj-

nym; 

b) Przebudowa instalacji oraz przyłączy kolidujących z inwestycją 

• przebudowa istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego - osobnym postępowaniem administracyjnym; 

• przebudowa wewnętrznej instalacji deszczowej – osobnym postępowaniem administracyjnym;  
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• przebudowa fragmentu wodociągu (sieci hydrantowej) – projektowany, osobnym postępowaniem admi-

nistracyjnym;  

• usunięcie fragmentu nieczynnego gazociągu - osobnym postępowaniem administracyjnym. 

c) Miejsca postojowe – inwestycja jest projektowana jako integralna część zespołu szkół i nie wymaga osobnych 

lub dodatkowych miejsc postojowych, ponieważ będzie obsługiwana przez już istniejące.  

d) Miejsce gromadzenia odpadów – bez zmian, jak dla całości zespołu szkół. 

4.3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Odprowadzenie ścieków bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej projektowanym przyłączem. 

Wody opadowe z dachów budynku poprzez rynny i rury spustowe odprowadzone będą na teren inwestora. Wody 

opadowe z projektowanych terenów utwardzonych poprzez ukształtowanie spadków, będą powierzchniowo odpro-

wadzone na teren inwestora. 

Wody opadowe w obrębie terenów zielonych pozostawia się na terenie nieutwardzonym. Rozwiązanie wysoko-

ściowe terenu oraz poziom przyziemia projektowanego budynku zaprojektowano w nawiązaniu do ukształtowania 

istniejącego terenu, tak aby woda nie była kierowana na działki sąsiednie. 

Teren inwestycji zaprojektowany został w sposób zapobiegający kierowaniu spływu wód opadowych na 

tereny nieruchomości sąsiednich. 

4.4. Układ komunikacyjny 

Projektowany budynek nie wymaga zmian w istniejącej komunikacji wewnętrznej na terenie działki.  

Projektowany jest chodnik na przedpolu budynku Astrobazy pozwalający na dojście do obiektu oraz opaska od-

bojowa wokół obiektu. 

4.5. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Dostęp z drogi publicznej istniejącym zjazdem z ul. Ks. Markiewicza na obecnych zasadach.  

4.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni  

Nie projektuje się niwelacji terenu, poza korektą wysokości terenu w promieniu 2 m wokół projektowanego bu-

dynku w celu dostosowania do poziomu parteru. 

Projektuje się uzupełnienie zieleni poprzez zasianie traw na gruncie objętym budową.  

5. BILANS TERENU 

Powierzchnia inwestycji w zakresie określonym na mapie  974,00 m2 

Powierzchnia działki 1284/3 25 900,00 m2 

powierzchnia stan istniejący [m2 (%)] stan projektowany [m2 (%)]  

   

Zabudowy  2 953,00 m2 (11,2%) 3 009,00 (11,5%)  

Teren utwardzony 9 486,00 m2 (36,5%) 9 531,00 (36,7%) 

Biologicznie czynna 13 461,00 m2 (52,3%) 13 360,00 (51,8%)          

  Suma 25 900,00 (100%) 25 900,00 (100%) 

Założenie przyjęte do obliczania powierzchni terenów biologicznie czynnych: trawniki i zieleń urządzona 100%. 
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6. INFORMACJE I DANE 

6.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu  

Inwestycja projektowana na terenie objętym miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczo-

nym jako U1 z przeznaczeniem na lokalizację zabudowy związanej z usługami sakralnymi, kultury […] i edukacji. 

  parametry ograniczenie projektowane  

a) Linia zabudowy 30 m od linii rozgraniczającej KD28 zachowana 

b) Powierzchnia zabudowy  do 25% pow. terenu 11,5% 

c) Intensywność zabudowy 0,03 do 0,25 0,15 

d) Geometria dachu m.in. kopulaste kopuła 

e) Nachylenie głównych połaci do 45º  40º 

f) Wysokość budynku do 12,00 m 4,13 m 

6.2. Wpis działki lub terenu do rejestru albo gminnej ewidencji zabytków lub objęcie ochroną konserwa-

torską obszaru lokalizacji zamierzenia 

Projektowany budynek znajduje się w strefie konserwatorskiej „C” - ochrony ekspozycji obejmującą osie wido-

kowe z dróg krajowych na klasztor. Budynek obserwatorium jest obniżony w stosunku do chronionych obiektów o 

ok. 8 m – więcej niż całkowita wysokość budynku ze wszystkimi urządzeniami, przez co nie ma możliwości, aby 

zasłaniał klasztor i kościół. Ponadto będąc na przedpolu budynku szkolnych warsztatów 25b, który jest wysoki na 

ok 12 m, za drzewami stanowiącymi osłonę zespołu szkół od drogi, Astrobaza nie narzuca się wizualnie w kontek-

ście całego kompleksu szkolnego, ani nie zwodzi oka od istniejących osi widokowych.  

6.3. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego  

– nie dotyczy. 

6.4. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz hi-

gieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi 

Projektowana inwestycja nie będzie ujemnie wpływała na środowisko oraz higienę i zdrowie jego użytkowni-

ków. 

a) Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących znacząco ani potencjalnie oddziaływać na środowi-

sko, funkcja ani położenie obiektu nie widnieje w wykazie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zawartym w Roz-

porządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839). 

b) W trakcie działalności obiektu będą wytwarzane odpady komunalne z wykluczeniem odpadów niebezpiecz-

nych. Odpady będą segregowane i utylizowane na zasadach obowiązujących na terenie gminy Miejsce Piastowe.  

c) Budynek zaprojektowano w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko obszaru inwestycji i jego oto-

czenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Wprowadzenie gazów lub pyłów do 

powietrza oraz emisji hałasu nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 

którego Inwestor posiada tytuł prawny.  

d) Budowa projektowanego obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewów podlegających ochronie. 
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7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WRAZ Z ICH PARAME-

TRAMI TECHNICZNYMI 

7.1. Drogi pożarowe 

Projektowany budynek nie wymaga dostępu do drogi pożarowej, jednak jest łatwo dostępny z wewnętrznej drogi 

dojazdowej do kompleksu szkolnego. 

7.2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 

Zapewnienie przeciwpożarowe w wodę z hydrantu zewnętrznego: 

• 10,00 m od strony północno - wschodniej. 

8. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKO-

WANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Realizacja inwestycji nie może naruszać interesów osób trzecich. Ochrona interesów osób trzecich w projekcie 

obejmuje w szczególności: 

• zapewnienie wszystkich dotychczasowych dojść i dojazdów do sąsiednich nieruchomości – zapewniono 

kontynuację wszystkich dojść i ciągów pieszych oraz zjazdów do nieruchomości w trakcie wykonywania 

robót i po ich skończeniu; 

• uzgodnienie warunków zajęcia terenu na czas trwania prac z właścicielami terenów; 

• użyte materiały do budowy nie mogą zawierać środków chemicznych szkodliwych dla środowiska; 

• należy ograniczyć do minimum pracę sprzętu emitującego hałas. 

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

9.1. Otoczenie obiektu budowlanego 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się budynki należące do zespołu szkolnego. Najbliższy budynek 

nie będący częścią kompleksu to dom jednorodzinny w odległości ok 140 m na działce nr ew. 1288 po stronie połu-

dniowej.  

9.2. Przepisy odrębne 

a) Sytuowanie projektowanego budynku spełnia zapisy §12.1 [odległości od granicy] oraz §271. [Odległość 

między budynkami ze względu na bezpieczeństwo pożarowe] Warunków Technicznych (WT).  

b) Przesłaniane i naturalne oświetlenie pomieszczeń - budowa budynku mieszkalnego nie powoduje przesła-

niania i ograniczenia naturalnego oświetlenia sąsiadujących budynków, a oświetlenie pomieszczeń obserwatorium 

spełnia wymogi § 13 WT [Naturalne oświetlenie pomieszczeń] i nie wykracza oddziaływaniem poza teren inwesty-

cji. 

c) Usytuowanie miejsc postojowych na terenie inwestycji spełnia wszystkie warunki § 19 WT i nie wykracza 

oddziaływaniem poza teren inwestycji. 

d) Usytuowanie miejsca do gromadzenia odpadów stałych spełnia wszystkie warunki § 23. WT i nie wykra-

cza oddziaływaniem poza teren inwestycji. 

e) Usytuowanie urządzeń sanitarnych w budynku i na terenie inwestycji spełnia wszystkie warunki § 36 WT 

i nie wykracza oddziaływaniem poza teren inwestycji. 

f) Nasłonecznienie - projektowany budynek nie ogranicza nasłonecznienia pomieszczeń sąsiadujących budyn-

ków wynikającego z § 60 WT, i nie wykracza oddziaływaniem w tym zakresie poza teren inwestycji. Analiza wyko-

nana metodą linijki słońca dla współrzędnych 49°37’N, 21°47’E z uwzględnieniem wysokości terenu.  
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g) Poszanowanie praw osób trzecich - projektowana inwestycja z urządzeniami technicznymi, zapewniają-

cymi możliwość użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spełnia wymagania o których mowa w art. 5, w tym. 

w ust. 1 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane w zakresie poszanowania, występujące w obszarze oddziaływania 

obiektu, uzasadnione interesy osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej i uprawnień osób trze-

cich, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączno-

ści oraz nie tworzy ani nie narusza praw własności osób trzecich. 

h) Emisja hałasu i drgań – w budynku nie będzie urządzeń emitujących hałasu i drgań wymagań § 323 -327. 

WT [Ochrona przed hałasem i drganiami].  

i) Odziaływanie na środowisko – zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2019.1839 projektowana inwestycja 

nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

9.3. Ograniczenia zabudowy działek sąsiednich 

Projektowane obiekty w całości znajdują się na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Inwestycja 

nie wprowadza dodatkowych ograniczeń w zabudowie działek sąsiednich. 

9.4. Określenie obszaru oddziaływania 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zawiera się w całości na terenie działki inwestora nr ew. 1284/3. 
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