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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY WIATY ŚMIETNIK0WEJ 
NA TERENIE SMB OSIEDLE KABATY 
przy ul. Wańkowicza 6 w Warszawie  

 

  

1. DANE PODSTAWOWE 

− Temat opracowania – Projekt budowlany w zakresie architektury „Rozbudowy i 

przebudowy wiaty śmietnikowej na terenie SMB Osiedle Kabaty przy ul.  

Wańkowicza 6  w Warszawie”.  

− Inwestor –  SMB Osiedle Kabaty, 02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 9. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Wizja lokalna, omówienie zakresu prac, 

− Inwentaryzacja budowlana do celów projektowych, 

− Dokumentacja fotograficzna, 

− Obowiązujące przepisy, w tym: 

• Ustawa Prawo z dnia 7 lipca 1994r.  (tekst jednolity, Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z 

późn. zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2015 r., poz. 1422 wraz z późn. zmianami); 

3. OGÓLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO I OGÓLNEGO ZAKRESU PRAC 

Zakres projektu budowlanego obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego  wiaty 

śmietnikowej, znajdującej się na terenie SMB „Osiedle Kabaty”, wewnątrz zespołu 

mieszkaniowego przy ul. Wańkowicza 6. 

Istniejący obiekt stosunkowo nowy, powstał w latach 90-tych XX w. Zniszczenia śmietnika 

wynikają z zużycia materiałowego, jak też  z zastosowania materiałów średniej jakości i 

przestarzałych technologii. Odnosi się to przede wszystkim do izolacji poziomej dachu 

nad wiatą śmietnikową. Popękana betonowa warstwa spadkowa na dachu powoduje 

konieczność ciągłych napraw, z uwagi na powstające przecieki.  

Ze względu na zwiększenie aktualnych wymagań związanych z segregacją śmieci i 

stosunkowo niewielką powierzchnię śmietnika, Inwestor zmuszony jest rozbudować 

istniejącą wiatę o dodatkową powierzchnię na pojemniki na odpady, jaki i dodatkową 

powierzchnię na tzw. „gabaryty”. Obecnie część pojemników na odpady na stałe 
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ustawiona jest przed śmietnikiem, co powoduje ich zamakanie i budzi wątpliwe odczucia 

estetyczne mieszkańców.  

Zgodnie z opiniami lokatorów, wybrano wariant rozbudowy i przebudowy zakładający 

likwidację płaskiego dachu nad śmietnikiem i pokrycie wiaty śmietnikowej dachem 

wielospadowym, wykończonym blachą dachówkową, analogicznie jak dach budynku 

mieszkalnego. 

Istniejący śmietniki wykonany jest w technologii mieszanej żelbetowej i murowanej z 

bloczków betonowych wykończonych gresem. Przekrycie śmietnika stanowi strop 

żelbetowy, wykończony warstwami izolacyjnymi. Balustrada na dachu jest wykonana z rur 

stalowych. 

4. PROJEKT ZAGOSPADAROWANIA TERENU  

Wiata śmietnikowa przy ul. Wańkowicza 6 znajduje się na terenie ogrodzonym, 

„zamkniętym”. Budynek wiaty oddalony jest od okiem i wejść do budynku mieszkalnego 

minimum 20 m. Odległości wiaty od granicy działki wynosi 3,20 m, co jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami. Odległość ta zostanie zachowana po rozbudowie wiaty. 

Z uwagi układ zagospodarowania wewnętrznego terenu posesji i zachowanie zgodności z 

przepisami lokalizacji wiaty śmietnikowej możliwa jest rozbudowa wiaty od strony 

północnej i południowej. 

Rozbudowa od strony południowej wymagać będzie przesadzenia jednego drzewa oraz 

po zakończeniu prac, wykonania nawierzchni chodnikowej dla zapewnienia bocznego 

dojścia do komory śmietnikowej. Drzewo należy przesadzić w obrębie działki, w miejsce 

wskazane przez firmę ogrodniczą, nie kolidujące z infrastrukturą podziemną. 

5. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE 

Podstawowe dane liczbowe PZT  

Powierzchnia objęta opracowaniem ok. 270,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy istniejącej wiaty śmietnikowej   25,32 m
2
 

Powierzchnia zabudowy wiaty śmietnikowej po rozbudowie 52,00 m
2
 

Powierzchnia chodnika do demontażu 14,15 m
2
 

Powierzchnia chodnika do wykonania (poszerzenie dojścia) 3,85 m
2
 

Podstawowe dane liczbowe wiaty śmietnikowej  

Powierzchnia zabudowy wiaty śmietnikowej po rozbudowie 52,00 m
2
 

Powierzchnia użytkowa wiaty śmietnikowej po rozbudowie 42,26 m
2
 

1. Komora śmietnikowa (istniejąca) 19,90 m
2 

2. Komora śmietnikowa  11,26 m
2
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3. Gabaryty 6,63 m
2
 

4. Komora śmietnikowa 4,47 m
2
 

6. OPIS DO PROJEKTU 

6.1. Zakres prac wyburzeniowych 

W ramach remontu, przebudowy i rozbudowy wiaty śmietnikowej należy: 

− na dachu wiaty skuć istniejący beton spadkowy wraz z warstwami wyrównawczymi 

i izolacyjnymi poniżej, do poziomu płyty stropowej,  

− zdemontować istniejące stalowe elementy balustrad, 

− zdemontować część nawierzchni chodnika, w miejscu projektowanej rozbudowy. 

− przesadzenie drzewa kolidującego z projektowaną rozbudową. 

 

6.2. Zakres prac projektowych 

W ramach przebudowy i rozbudowy wiaty śmietnikowej przewidziano następujący zakres 

prac: 

− wykonanie wykopów pod projektowane fundamenty (od strony północnej i 

południowej istniejącej wiaty). Wykopy wykonywać z należytą starannością z 

uwagi na istniejąca zieleń, drzewa zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

− wykonanie fundamentów żelbetowych z betonu B 30, zbrojonych stalą A III N, na 

podbudowie z betonu B 10, wysokość fundamentów 30 cm, szerokość 30 cm, 

wylanie ścian fundamentowych,  

− wymurowanie ścian osłonowych (powyżej ścian fundamentowych) z bloczków typu 

AmerBlock, jednostronnie łupanych, barwionych w masie (kolor dopasować do 

istniejącej części wiaty),  

− wylanie belek wieńczących konstrukcję, 

− wykonanie gładzi cementowej po obwodzie istniejącej płyty stropowej (pod 

murłaty), 

− wykonanie więźby dachowej: krokwie 5x10cm, krawężnice 5x10cm, płatew 

kalenicowa 12x14cm, słupki 12x12cm, murłaty 12x12cm, wraz z pokryciem z folii 

wstępnego krycia, łatami i kontrłatami oraz blacha dachówkową w kolorze 

brązowym o profilu zbliżonym do blachy na dachu budynku mieszkalnego, 

− wykonanie obróbek blacharskich w pasie podrynnowym oraz kalenicy, 

− wykonanie podsufitki, 

− montaż rynien ø 10 i rur spustowych ø 8 z PCW, 

− w pomieszczeniach nr 2, 3 i 4 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm 

na podsypce piaskowej gr. 4, 
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− montaż furtek stalowych: 3 sztuk typu F1, oraz 1 ścianki z siatki jako oddzielenia 

pomieszczenia nr 3 i 4, elementy stalowe, malowane proszkowo, w kolorze 

niebieskim (analogicznie do istniejących, zdemontowanych elementów 

balustrady), 

− po zakończeni prac związanych z rozbudową i przebudową, istniejący budynek 

umyć i zdezynfekować, wnętrze budynku pomalować farbą wapienną,  

− w ramach remontu należy pomalować żelbetowe ściany zewnętrzne, pustaki 

stanowiące wypełnienie ścian barwione są w masie należy umyć, 

− wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 4 

cm, w obramowaniu z krawężnika ogrodowego na dojściu do komory śmietnika. 

 

 

 

mgr inż. arch. Anna Przybyszewska 

 


