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Warsztatowe inwestycje (cz. II)

Andrzej Kowalewski
Prezes Zarządu
Launch Polska

Choć coraz więcej warsztatów powstaje 
obecnie zupełnie od podstaw i w nowych 
obiektach, wciąż jeszcze większość reali-
zowana jest drogą adaptowania istnieją-
cych budynków i ich infrastruktury

To dominujące nadal rozwiązanie orga
nizacyjne nie jest wymarzoną koncepcją 
właścicieli warsztatów, jednak ze wzglę
du na ograniczone zasoby finansowe 
stanowi dla nich jedyną szansą roz
poczęcia działalności lub rozszerzenia 
dotychczasowego zakresu usług moto
ryzacyjnych. 

Zaadaptowanie istniejącego obiektu 
(zespołu garaży, budynku gospodarcze
go, części większej hali itp.) to bardzo 
poważne wyzwanie, zwłaszcza w przy
padku budynków o ograniczonych moż

liwościach przebudowy. Ta koncepcja 
może dotyczyć zarówno budynków bę
dących własnością inwestora, jak rów
nież przez niego wynajmowanych. 

W obu przypadkach, gdy powierzch
nia i wysokość obiektu jest wystarcza
jąca, a rozkład pomieszczeń umożliwia 
stworzenie określonej ilości stanowisk 
obsługowych, należy najpierw doko
nać wnikliwej oceny formalnoprawnej 
i technicznej możliwości zorganizowania 
w nim warsztatu samochodowego. Ada
ptacja istniejącego obiektu na warsztat 

samochodowy w związku z obowiązują
cymi przepisami budowlanymi, dotyczą
cymi budynku i planowanych dla nie
go funkcji, niesie za sobą konieczność 
przeprowadzenia zmiany sposobu użyt
kowania obiektu lub jego części.

W pierwszej kolejności należy ustalić 
aktualne przeznaczenie budynku, czy
li tytuł, jaki został wpisany w dopusz
czeniu obiektu do użytkowania. Można 
także sprawdzić opisy obiektu na planie 
terenu lub w wystąpieniu o pozwolenie 
na budowę, jeśli zachodzi pewność, że 
nie była w międzyczasie przeprowadzo
na żadna procedura zmiany sposobu 
użytkowania.

Jeśli budynek miał inne przeznacze
nie niż warsztatowe, wówczas koniecz
ne będzie załatwienie odpowiednich 
formalności budowlanych. Na tym eta
pie trzeba też ustalić doprowadzenie do 
obiektu niezbędnych przyłączy medial
nych, a jeśli takowe już są, sprawdzić, 
czy mają one wystarczające parametry 
techniczne. W związku z tym należy 
opracować tzw. bilans technologiczny 
wszystkich instalacji obiektu (wodno
kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej 
itp.). Należy więc wyszczególnić całe 
wyposażenie techniczne, czyli wszystkie 
urządzenia, które mają być użytkowane 
w obiekcie. W odpowiednich rubrykach 
trzeba określić parametr instalacji dane
go urządzenia, a następnie, po wypeł
nieniu takiego zestawienia, zsumować 
wszystkie parametry, wskutek czego 
uzyskane zostanie całkowite maksy
malne zapotrzebowanie na instalacje 
medialne. Dodatkowo należy wyróżnić 
urządzenia, które muszą pracować jed
nocześnie, co pozwala uzyskać wartość 
minimalnego zapotrzebowania, i spraw
dzić aktualne możliwości pokrycia tych 
potrzeb oraz ewentualne warunki jego 
zwiększenia, jeśli zajdzie w przyszłości 
taka konieczność.

Kolejnym krokiem prowadzonej ada
ptacji obiektu jest opracowanie planu 
zagospodarowania pomieszczeń. Ma 

Do adaptacji wybierane są najczęściej obiekty małe (jedno lub dwustanowiskowe)
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on posłużyć do stworzenia własnej wizji 
funkcjonowania warsztatu oraz ułatwić 
udzielenie odpowiedzi na pytania za
warte we wniosku o wydanie warunków 
technicznych dla obiektu w przypadku 
zmiany sposobu jego użytkowania. Wa
runki, takie określane są przez właściwe 
władze (starostwo powiatowe lub urząd 
miejski) na podstawie wniosku, w któ
rym należy określić między innymi: ro
dzaj napraw, rodzaj działalności, ilość 
stanowisk, wielkość zatrudnienia itp. 
W otrzymanej z urzędu decyzji określo
ne zostają wszystkie warunki do spełnie
nia w celu zmiany sposobu użytkowa
nia obiektu oraz nakazane, jeśli zajdzie 
konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań formalnych (np. raportu 

o oddziaływaniu obiektu na środowisko 
naturalne).

Do otrzymania zgody na adaptację 
(przeznaczenie) istniejącego obiektu na 
warsztat samochodowy konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych działań, które 
zaczynają się na tym etapie inwestycji 
wiązać z ponoszeniem kosztów, w tym 
opracowanie projektu budowlanego. To 
zadanie trzeba w pełnym zakresie zlecić 
projektantowi i odpowiednich uprawnie
niach, przekazując mu stosowne pełno
mocnictwo. 

Projektant kompletuje odpowiednie 
dokumenty: mapy terenu, dokumenta
cje obiektu (rzuty i przekroje), opinię 
konstruktora, projekty zmian instalacji 
wewnętrznych. Opiniowane jest to na

Możesz wygrać jeden z trzech zestawów nagród ufundowanych 
przez firmę Mahle Polska,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz 
niektórych odpowiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Wymiana filtrów kabinowych”, następnie wypełnij kupon 
zamieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 30 czerwca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza  
na stronie: www.e-autonaprawa.pl. Pierwszeństwo mają zarejestrowani użytkownicy witryny.

Lista laureatów poprzedniej edycji konkursu, zorganizowanej wspólnie z firmą EBC Brakes, dostępna jest na stronie internetowej:  
www.e-autonaprawa.pl/konkurs

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
1. Ile powietrza przepływa przez kabinę pojazdu podczas godzinnej podróży?
    ❏ a. do 1000 litrów     ❏ b. do 10 000 litrów
    ❏ c. do 50 000 litrów     ❏ d. do 100 000 litrów

2. Filtry kabinowe LA różnią się od filtrów typu LAK
    ❏ a. mniejszą wydajnością separacji cząstek stałych
    ❏ b. większym przepływem powietrza
    ❏ c. brakiem warstwy węgla aktywnego
    ❏ d. łatwiejszym sposobem montażu 

3. Jak często wymienia się filtr kabinowy przy normalnej jego eksploatacji?
    ❏ a. co 50 000 km lub raz na 3 lata       ❏ b. co 30 000 km lub raz na 2 lata
    ❏ c. co 15 000 km lub raz w roku       ❏ d. co 10 000 km lub 2 razy w roku

4. Czym objawia się zatkanie filtra kabinowego nadmiarem zanieczyszczeń? 
    ❏ a. skraplaniem się wilgoci na szybach     ❏ b. wydzielaniem nieprzyjemnych zapachów
    ❏ c. wyższą temperaturą powietrza w kabinie     ❏ d. wnikaniem pyłu do wnętrza nadwozia

5. Jak stosowanie filtrów kabinowych wpływa na bezpieczeństwo jazdy?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu .........................................................................................................
Dokładny adres ......................................................................................................................................
Telefon ........................................ email ...............................................................................................

Autonaprawa

pl. Nowy Targ 28/16

50-141 Wrocław

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Prosimy
przesłać pocztą 

lub faksem:
71 343 35 41

Formularz elektroniczny znajduje się na stronie:
http://e-autonaprawa.pl/konkurs
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mi stosownych ustaw i rozporządzeń. 
Wielkości poszczególnych pomieszczeń 
(szatni, toalet, dróg ewakuacyjnych itd.) 
musi odpowiadać obowiązującym prze
pisom, nawet kosztem poważnych prze
róbek budowlanych.  Obwody zasilania 
i zabezpieczenia urządzeń muszą speł
niać odpowiednie normy. Pomieszczenia 
muszą posiadać właściwą wentylację 
i oświetlenie. 

Przy adaptacji obiektu na warsz
tat samochodowy trzeba wykazać się 
elastycznością w doborze dostępnych 
rozwiązań organizacyjnych. Adaptacja 
obiektu to zdecydowanie inny rodzaj 
prac projektowych i koncepcyjnych niż 
w przypadku budowy nowego warsztatu 
od zera. Po zakończonym procesie ada
ptacyjnym obiektu jego właściciel zobli
gowany jest do dokonania stosownych 
odbiorów urzędowych. Należy uzyskać 
zgodę na wytwarzanie odpadów sta
łych i niebezpiecznych oraz dopuścić do 
użytku instalację grzewczą i wentylacyj
ną, uzyskać pozwolenie na wprowadze
nie gazów i płynów do atmosfery, a tak
że zgłosić do UDT podnośniki. Pamiętać 
trzeba również o zgłoszeniu i zalegalizo
waniu odpowiedniego sprzętu ppoż, po
wiadomieniu Państwowego Inspektoratu 
Pracy i Sanepidu (oczywiście dopiero 
w przypadku zatrudnienia pracowników, 
choćby jednego).                          Cdn. Fo
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stępnie przez rzeczoznawcę ds. ppoż, 
sanepid itd. i składany jest wniosek 
o zmianę sposobu użytkowania obiektu 
wraz z zebraną dokumentacją. Po upra
womocnieniu się decyzji urzędu, moż
liwe są właściwe prace adaptacyjne. 
W przypadku, gdy elementy konstruk
cyjne budynku wymagają zmiany lub 
konieczne jest doprowadzenie nowych 

instalacji zewnętrznych, wymagana jest 
pełna procedura wystąpienia o pozwole
nie na budowę.

Wszystkie zawarte w projekcie warsz
tatu rozwiązania konstrukcyjne po
mieszczeń, realizowane w nich procesy 
technologiczne i funkcje organizacyjne 
– muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i wytyczny
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Do wygrania 
3 zestawy nagród: 
• ramka elektroniczna • bidon • kubek
• parasol • smycz • długopis

Niskie wnętrze pozwala obsługiwać wyłącznie samochody osobowe


