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I. CZEŚĆ OPISOWA 
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rewitalizacja budynku szkoły podstawowej w 

Czarnem.  

 
Obiekt budowlany objęty opracowaniem składa się z budynku zabytkowego, oraz budynków 
współczesnych, dobudowanych później, połączonych funkcjonalnie z budynkiem zabytkowym. 
 
Część zabytkową stanowi dwór późno klasycystyczny. Częściowo jest to budynek piętrowy, 
częściowo parterowy wzniesiony na nierównomiernym planie. 
Od strony południowej główne wejście do budynku podkreślone szerokimi schodami, wraz z 
balkonem opartym na czterech kolumnach. Od strony wschodniej zlokalizowana cylindryczna, 
trzykondygnacyjna wieża stanowiąca dominantę wysokościową obiektu budowlanego, wraz z 
żeliwnych balkonem. W południowo-wschodnim narożniku układu budynku istnieje  duży  taras. 
Od strony wschodniej parterowa przybudówka. 
Współczesną część obiektu budowlanego stanowi dobudowany jednokondygnacyjny budynek 
sali sportowej zlokalizowanej  od strony północnej układu budynku. Od strony wschodniej 
dobudowano dwukondygnacyjną część przeznaczoną na pomieszczenia szkoły, oraz 
jednokondygnacyjny łącznik do części zabytkowej układu obiektu budowlanego. Od strony 
wschodniej części współczesnej budynku istnieje podjazd zapewniający dostęp dla osób 
niepełnosprawnych, oraz dodatkowe wejście od strony parkingu. 
W południowo wschodniej części układu istnieje wejście do budynku pełniące rolę wejścia 
głównego do szkoły. 

 
Przedmiotowa rewitalizacja budynku szkoły  polega na: 

 

a) Remoncie elewacji części współczesnej budynku, wraz z wymianą elementów obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych 

b) Przeprowadzenie robót remontowych pokrycia dachowego nad budynkiem Sali 

gimnastycznej i częścią dydaktyczną współczesną, 

c) Remont pokryci dachowego nad częścią dydaktyczną  na budynku współczesnym 

d) Remont zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

e) Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w części zabytkowej budynku 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

2.1. Lokalizacja i otoczenie 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w miejscowości Czarne, dz. nr 57. 
Istnieją dwa wjazdy na działkę -  jeden z drogi gruntowej od strony wschodniej działki ( dz. 
Nr 58), oraz od strony południowej działki ( dz. Nr 127) bezpośrednio z drogi gminnej. 
Teren zlokalizowany jest w otoczeniu zabudowy wiejskiej. 
Teren inwestycji częściowo utwardzony kostką betonową typu Polbruk, pozostała 
powierzchnia biologicznie czynna. 
Na działce w części południowej i wschodniej istniejąca  zieleń niska. Na terenie inwestycji 
znajduję się również zieleń wysoka w postaci kilkudziesięciu drzew. 

2.2. Zabudowania 
W otoczeniu projektowanej zabudowy znajdują się następujące budynki i urządzenia wg. 
oznaczeń w planie zagospodarowania działki : 

 

 NR.1 - ISTN. BUDYNEK ZABYTKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
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 NR.2 - ISTN.  BUDYNEK WSPÓŁCZESNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 NR.3 - ISTN. BUDYNEK WSPÓŁCZESNY SALI GIMNASTYCZNEJ  

 NR.4 - ISTN. PLAC ZABAW 

 NR.5 - ISTN. BOISKO SZKOLNE 

 NR.6 - ISTN. WJAZD 

2.3. Przyłącza i sieci 
Na terenie inwestycji znajdują się przyłącza i sieci: 

 

 Ist. przyłącze energetyczne 

 Ist. przyłącze wodociągowe 

 Ist. przyłącze kanalizacji sanitarnej 

2.4. Zieleń wysoka i niska. 
Na działce występuje zieleń wysoka w postaci kilkudziesięciu drzew. Występuje zieleń 
niska w części frontowej działki w postaci krzewów i urządzonych trawników. 

2.5. Ogrodzenie 
Działka  57  jest obecnie w ogrodzona. Ogrodzenie w całości składające się z  przęseł 
stalowych. Montowanych do słupków stalowych, na cokole betonowym. 

2.6. Układ komunikacyjny 
Wjazd na działkę zlokalizowany jest z drogi publicznej, gminnej o nr. Ewidencyjnym 127 – 
wjazd istniejący. 

3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE 

 
W ramach zagospodarowania działki nie projektuje się żadnych zmian. 

A. Urządzenia budowlane 

Na działce nie projektuje się żadnych nowych  obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

B. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Projekt nie obejmuje zmian w w/w zakresie. Zachowuje się istniejący  sposób odprowadzania 
ścieków. 

Odprowadzenie ścieków – do istniejącego  przyłącza wg. umowy zawartej z dostawcą. 

C. Układ komunikacyjny 

Projekt nie obejmuje zmian w w/w zakresie. Zachowuje się istniejący układ komunikacyjny.  

D. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Projekt nie obejmuje zmian w w/w zakresie 

E. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Projekt nie obejmuje zmian w w/w zakresie.  

Zachowuje się istniejące elementy oraz parametry infrastruktury technicznej. 

 Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego  przyłącza wg umowy zawartej z 
dostawcą. 

 Doprowadzenie wody – z istniejącego  przyłącza wg umowy zawartej z dostawcą. 

 Odprowadzenie ścieków – do istniejącego  przyłącza wg umowy zawartej z dostawcą. 

 Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych  i terenów utwardzonych – do 
istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej 

 Składowanie odpadów stałych - w istniejących kontenerach w wydzielonym  miejscu , 
utylizacja zgodnie z ustawą  o odpadach Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm. 
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F. Ukształtowanie terenu i układ zieleni. 

 
Projekt nie obejmuje zmian w w/w zakresie. Zachowuje się istniejące ukształtowanie terenu oraz 

zieleni wysokiej i niskiej. 

4. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  I  WSKAŹNIKÓW  

 

a) POWIERZCHNIA DZIAŁKI : 1,28 ha 
 

b) POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 
 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTN. BUDYNKÓW  
OBJETYCH OPRACOWANIEM                                         – 1 099,30 m

2 

 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU GOSPODARCZEGO  – 46,00 m

2 

c) POWIERZCHNIE DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW: 
 

POWIERZCHNIE UTWARDZONE OGÓŁEM (DOJŚCIA, DOJAZDY)  – OK. 1 087,00 m
2
 

POWIERZCHNIA BOISKA SZKOLNEGO M – OK. 275,40 m
2
 

POWIERZCHNIA PLACU ZABAW – OK. 135,60 m
2
 

POWIERZCHNIA AMFITEATRU – OK. 232,00 m
2
 

 
d) POWIERZCHNIA BOLOGICZNIE CZYNNA: 

 
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – 9 649,30 m

2 

 
e) INNE POWIERZCHNIE 

 
POWIERZCHNIA SCHODÓW, PODESTÓW, RAMP – OK. 275,40 m

2
 

 

f) WSKAŹNIKI : 
 

 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA – 5 071,14 cm 
 

 SZEROKOŚĆ CŁKOWITA – 3 524,70 cm 
 

 WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA – OK. 1500,00 cm 
 

 GEOMETRIA DACHU – DACHY JEDNOSPADOWE, DWUSPADOWE O 
ZRÓŻNICOWANYCH KĄTACH NACHYLENIA. 

5. INFORMACJE  I  DANE 

 

a) Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń    

       miejscowego     planu zagospodarowania przestrzennego. 

Obiekt objęty opracowaniem częściowo składa się  z budynku wpisanego do rejestru zabytków. 
Dokumentacja wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony zabytków w 
Toruniu z Delegaturą we Włocławku. 

b) Wyłączenie z produkcji rolnej      

Działka nr. 57 o pow. 1,28 ha zgodnie z wypisem z rejestru  gruntów została określona jako:  

 Bi  (inne tereny zabudowane) 
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 Bz  (tereny  rekreacyjno - wypoczynkowe) 

c) Zabezpieczenie p.poż.  

Obiekt budowlany objęty opracowaniem jest obiektem funkcjonującym obecnie i pełni funkcję 
szkoły podstawowej. Niniejsze opracowanie  obejmuje rewitalizację elementów zewnętrznych 
budynków, nie dotyczy ani funkcji ani formy budynku. Opracowanie nie ingeruje w układ 
wewnętrzny czy funkcję ani warunki ochrony czy zabezpieczeń przeciw pożarowych 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Warunki zabezpieczeń p.poż. na dotychczasowych zasadach. 

 

d) Informacja o wpływie projektowanej inwestycji na środowisko 

Zakres projektowanych prac nie wpływa w żadnym zakresie na środowisko. 

 Planowana inwestycja położona jest poza miejscowością uzdrowiskową oraz obszarami ochrony 
uzdrowiskowej, 

 Planowana inwestycja położona jest poza obszarem występowania udokumentowanych złóż 
kopalin, 

 Planowana inwestycja nie jest położona w granicach występowania  wód podziemnych – 
planowana inwestycja nie wpływa w żaden sposób na wody podziemne. Posadowienie budynku 
poza poziomem występowania wód podziemnych i gruntowych 

 Planowana inwestycja położona jest poza  terenami zagrożonymi  osuwaniem się mas ziemnych 

 Planowana inwestycja położona jest w granicach obszarów  podlegających ochronie na podst. 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004. O ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz.55 a póz .zmianami) – 
projektowane zamierzenie nie wpływa oraz nie łamie zapisów zawartych w ww. ustawie. 

 Planowana inwestycja położona jest poza obszarami o których mowa w art. 196 ust.2 pkt. 2  
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne 

 Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 
09.11.2004 r., Dz. U. nr 257 poz. 2573 oraz z dn. 10.05.2005 r., Dz. U. nr 769 poz. 769 jako 
mogąca znacząco oddziaływać na środowisko, nie jest wymagana  decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia. 

 Usuwanie nieczystości płynnych na dotychczasowych zasadach,   a nieczystości stałych do 
kontenerów i na lokalne wysypisko za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy na 
dotychczasowych zasadach. 

 Budynek nie emituje zanieczyszczeń gazowych poza normalnym użytkowaniem.  

 Obiekt nie emituje hałasu i wibracji w stopniu wyższym niż dopuszczalny 

 Obiekt nie emituje promieniowania 

 Na terenie inwestycji i terenach sąsiednich nie występują obiekty cenne pod względem 
przyrodniczym ani podlegające ochronie akustycznej. 

 Prace budowlane planuje się przeprowadzać z użyciem materiałów budowlanych nie 
wywierających negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, tj. posiadających wymagane prawem 
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

e) Informacja o ochronie interesów osób trzecich 

W procesie projektowym uwzględniono wszystkie zasady wynikające z : 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pózn. zm. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pózn. zm. 

Planowana inwestycja  jest obecnie użytkowania i nie  pozbawia osób trzecich dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków 
łączności, dostępu do światła dziennego, oraz powodować żadnych uciążliwości  wykraczających 
poza  granice nieruchomości. 

f) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w granicach terenów górniczych. 

g) Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
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Obszar oddziaływania obiektu dotyczy działki na której zlokalizowany jesy obiekt budowlany 

pbjęty opracowaniem. 

Podstawa prawna : Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002 nr.75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami  oraz  Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 

zmianami art. 3 ust.20. 

 

Projekt chroniony prawem autorskim. Wszelkie niejasności i odstępstwa od projektu 
architektonicznego i projektów branżowych rozstrzygać z projektantami w trybie nadzoru 
autorskiego. 
 
 
Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi, 
wiedzą budowlaną oraz obowiązującymi normami  i przepisami. 

 

  
 
 
 
 

Opracował :                                                             Sprawdził : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

6. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW 
 

 
OŚWIADCZENIE 

( projektanta  -  sprawdzającego ) 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej 

. 
Ja niżej podpisany projektant - sprawdzający : oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji pn :  
 

REWITALIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNEM 

 
opracowany na rzecz inwestora : 

 
 

 

Inwestor :   GMINA WIELGIE, UL. STAROWIEJSKA 8 , 87-603 WIELGIE 
 

Adres inwestycji : MIEJSCOWOŚĆ : CZARNE 7, 87-603 WIELGIE, dz. Nr. 57 
                                          

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2017r. poz 1332 z późniejszymi zmianami) 

 
 
 
Nazwisko i imię 
 

      branża Data i podpis 

Projektant :   

mgr inż. arch. Maria Ingielewicz upr.bud.bez ogr. 
spec. architektonicznej nr.ew.ABX-IX-8386-
5/6/89/Wk 
 
 
 
 
   
 

architektura 

 

Projektant sprawdzający :   

mgr inż. arch. Marcin Gawłowski 
do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej 

9/kpokk/2015 
 
 
 
 
 
 

architektura 

 

 
 
 
 
Data złożenia oświadczenia.  
 
Grudzień 2021 
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