
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA  

 
UWAGA! Zmiany w stosunku do projektu budowlanego – naniesiono kolorem niebieskim! 
 
 
Zmiany ujęte w projekcie budowlanym zamiennym: 
Część biurowa: 
- rezygnacja z klatki schodowej 
- rezygnacja z zagospodarowania poddasza 
- zmiana układu funkcjonalnego w części parterowej 
Część mieszkalna: 
- rezygnacja z 2 pomieszczeń sypialnych (1 piętro) 
- projektuje się dodatkowe WC (1 piętro) 
Zmiana układu i powierzchni stref pożarowych. 
Powiększenie spocznika projektowanej rampy dla niepełnosprawnych. 
 
 
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI ,ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA ,KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW  
 
Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 
budynek zamieszkania zbiorowego - placówki opiekuńczo – wychowawczej z częścią biurową. Przedmiotowa 
inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mochów w gminie Głogówek. 
 
Projekt obejmuje:  
Na parterze budynku w strefie mieszkalnej zaprojektowano:  
- dwa pokoje dla wychowanków jeden z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, drugi pokój 
stanowić będzie salon (miejsce wypoczynku dla wychowanków placówki),  
- łazienka z miską ustępową, umywalką oraz prysznicem dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  
- Wc z miską ustępową oraz umywalką, 
- komunikację  z przebudową istniejących schodów oraz połączenie jej z istniejącym gankiem, 
- jadalnię, 
- kuchnię wraz ze zmywalnią, 
- pralnio suszarnię oraz pomieszczenie porządkowe, 
- kotłownia dostępna z zewnątrz, 
- pochylnię dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
Na parterze budynku w strefie biurowej zaprojektowano:  
- Wc  - składające się z dwóch pomieszczeń w jednym miska ustępowa natomiast w drugim umywalka, 
- komunikacja  
- dwa pomieszczenia biurowe, 
- pomieszczenie socjalne 
- pomieszczenie porządkowe 
 
Na pierwszym piętrze w strefie mieszkalnej zaprojektowano:  
- trzy pokoje dla wychowanków, wszystkie 4 osobowe 
- dwie łazienki z czego jedna wyposażona w miskę ustępową, pisuar, umywalkę i prysznic natomiast druga 
wyposażona w miskę ustępową, umywalkę oraz prysznic, 
- wc wyposażone w ustęp oraz umywalkę 
- strefę buforową wc 
- komunikację z przebudowaną klatką schodową, demontażem schodów na strych w zamian montaż schodów 
składanych w istniejącym otworze po zdemontowanych schodach oraz montażem nowych schodów łączących 
budynek wyższy z niższym, 
- taras - istniejący bez zmian powierzchniowych. 
 
Na pierwszym piętrze w strefie biurowej nie projektuje się pomieszczeń użytkowych. 
 



Prace na zewnątrz budynku: 
 
- w pracach zewnętrznych należy wykonać:  
- docieplenie części budynku wełna mineralna o grubości min 18cm,  
- wykonanie kompletnej pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo – zgodniej z obowiązującymi przepisami,  
- wykonanie remontu istniejących schodów zewnętrznych wraz z montażem nowych balustrad (min.h = 110cm; 
wypełnienie pełne),   
- wykonanie przełożenia istniejącej kostki brukowej w miejscach gdzie będzie to konieczne ze względu na   
  wysokości powstałych pomieszczeń oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
- wykonanie nowego zabruku z kostki brukowej zgodnie z projektem PZT, 
- wykonanie wiaty drewnianej 
- wykonanie nowej więźby dachowej kompletnej (nowe poszycie z blachodachówki, nowe orynnowanie oraz rury 
spustowe, kominki z wentylacji grawitacyjnej, schody kominiarskie oraz ława kominiarska wraz z wszystkimi 
niezbędnymi obróbkami dekarskimi itp.) w części istniejącego budynku gospodarczego nr 1  
- wykonanie nowej więźby dachowej kompletnej w części istniejącego budynku gospodarczego nr 2, 
- wykonanie nowego zadaszenia nad tarasem kompletnego 
- wykonanie nowego orynnowania  wraz z rurami spustowymi w części istniejącego budynku mieszkalnego, 
 
2.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI /TERENU Z OMÓWIENIEM   
PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN, W TYM ADAPTACJI I ROZBIÓREK  
 
2.1. Istniejąca działka 
Obszar działki stanowi teren o płaski (różnica poziomów mieści się w przedziale ok. 40cm). Teren jest aktualnie 
zabudowany budynkiem mieszkalno – gospodarczym oraz gospodarczym, na części działki występuje 
utwardzenie terenu oraz tereny zielone. Do w/w budynku istnieje zjazd z drogi powiatowej o numerze działki 
286/3  
 
2.2. Sąsiedztwo 
Obszar objęty opracowaniem od strony południowej graniczy z działkami budowlanymi i rolnymi na których są 
usytuowane budynki mieszkalne oraz gospodarcze, od strony północnej graniczy z działkami budowlanymi  
i rolnymi na których są usytuowane budynki mieszkalne oraz gospodarcze, od strony wschodniej graniczy  
z działką drogową (publiczną), a od strony zachodniej graniczy z działką rolną.  
  
2.3. Forma architektoniczna sąsiedztwa 
Okoliczną zabudowę stanowią budynki mieszkalno – gospodarcze  przeznaczone w zabudowie zagrodowej. Od 
strony wschodniej znajduje się budynek który spełniał funkcję szkolno – wychowawczą. Geometria dachów 
okolicznej zabudowy przeważa jako dwuspadowa z prostopadłym lub równoległym układem kalenic dachu  
w stosunku do drogi powiatowej.  
 
3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI /TERENU: 
 
3.1.Zabudowa  
Warunki planistyczne dla przedmiotowej działki zostały wykonane  zgodnie z zapisami Decyzji nr 
IDPP.IV.6733.8.2018 z dnia 20.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
3.2.Poziom zera projektowanego obiektu 
Poziom posadowienia posadzki przyziemia wynosi 187,70 m n.p.m.  
 
3.3.Układ planowanej zabudowy 
Przedmiotowa inwestycja przewiduje następujące zmiany w zagospodarowaniu terenu: 
- docieplenie części budynku wełna mineralna o grubości min 18cm,  
- wykonanie kompletnej pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo – zgodniej z obowiązującymi 
przepisami,  
- wykonanie remontu istniejących schodów zewnętrznych wraz z montażem nowych balustrad (min.h = 110cm; 
wypełnienie pełne),   
- wykonanie przełożenia istniejącej kostki brukowej w miejscach gdzie będzie to konieczne ze względu na   
  wysokości powstałych pomieszczeń oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
- wykonanie nowego zabruku z kostki brukowej zgodnie z projektem PZT, 



- wykonanie wiaty drewnianej 
 
3.2.Urządzenia budowlane związane z obiektami, 
Nie dotyczy. Bez zmian. 
 
3.3.Układ komunikacyjny  
Obsługa komunikacyjna działki zapewniona jest poprzez istniejące połączenie komunikacyjne z drogą powiatową 
publiczna o numerze działki  286/3. 
 
3.4.Sieci uzbrojenia terenu /przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne: 
-przyłącz wodociągowy z sieci – bez zmian, 
-przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – zgodnie z wymaganiami szczegółowymi przeciwpożarowymi. W 
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się hydrant, bez zmian,  
- odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do istniejącej sieci – bez zmian 
-odprowadzenie wód opadowych w ramach własnego terenu do studzienek chłonnych – bez zmian. Wody 
opadowe nie będą spływały na sąsiednie działki.  
 
3.5.Ukształtowanie terenu 
Teren działki płaski z niewielkim spadkiem pozostaje bez zmian. 
  
3.6.Ukształtowanie zieleni 
Przedmiotowa inwestycja wpływa nieznacznie  na bilans zieleni,  na w/w działce zaprojektowano dodatkowo 
67m2 powierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Pozostała część zieleni będzie podlegała jedynie pielęgnacji. 
 
4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI /TERENU  
 

PARAMETRY POWIERZCHNIA 
[m2] 

POWIERZCHNIA 
[%] 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  270,00 m2 9,02% 

POWIERZCHNIA UTWARDZONA  POCHYLNIA ORAZ SCHODY 
ZEWNĘTRZNE 

376,49m2 12,58% 

TERENY ZIELONE 1701,51m2 78,40% 

RAZEM POWIERZCHNIA  DZIAŁKI WYNOSI 
 

2994,00m2 100,00% 

 
5.DANE INFORMUJĄCE CZY DZIAŁKA LUB TEREN ,NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 
BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA 
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 
 
Teren działki na którym przewidywana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest ujęty  
w gminnej ewidencji zabytków. 
 
6.DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN  ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO ,ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. 

Nie dotyczy 
 
7.INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 
ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 
 
-Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącej sieci za pomoca istniejącego przyłącza. 
-Ogrzewanie budynku – Budynek ogrzewany w oparciu o niskoemisyjne źródła energii(kocioł ekologiczny na 
pelet). 
-Odpady stałe usuwane będą do kontenera na śmieci i wywożone okresowo przez wyspecjalizowane firmy. 



-Dla projektowanego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja wibracji  
i promieniowania w tym jonizującego, nie powstaje również pole elektromagnetyczne. 
-Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektów, które mogłyby stanowić znaczące źródło hałasu. 
Planowana inwestycja może zostać uznana jako nie zaliczająca się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny zdrowia 
użytkowników oraz bezpośredniego otoczenia. 
 
8.INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI ,CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Nie dotyczy  
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