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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

  Rodzaj opracowania:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

  Obiekt:  Przebudowa budynku przedszkola 
  Inwestor:   Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka 

 47-330 Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11 
  Lokalizacja:  Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11, nr ewid. gruntu 778 k.m.4,  

 obręb: 0007 Zdzieszowice 
  
1. Przedmiot opracowania 
 
Opracowanie obejmuje dokumentację budowlaną przebudowy budynku przedszkola. 
Budynek piętrowy z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony zlokalizowany                      
w Zdzieszowicach, plac 1-go Maja 11, na działce nr 778, k.m. 4. 

 
2.  Istniejący stan zagospodarowania działki 
 
Działka 778 na rzucie zbliżonym do prostokąta szerokości około 19,80 m i powierzchni 587 m2 
zlokalizowana jest w Zdzieszowicach, przy ulicy Plac 1-go Maja. Obecnie na działce znajduje się 
budynek przedszkola objęty przebudową oraz plac zabaw dla dzieci.   
Budynek objęty opracowaniem wykonany jest w zabudowie zwartej, miejskiej, na rzucie prostokąta               
o wymiarach a x b = 19,74 m x 9,72 m i zlokalizowany jest w granicy z działką 2195 (droga gminna) 
oraz z działkami 777 i 780/3 ( działki sąsiednie ). W części wewnętrznej działki znajduje się plac 
zabaw oraz wiata w konstrukcji drewnianej.     
Dojście na posesję bezpośrednio z ulicy – plac 1-go Maja.  
Budynek posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telefoniczne oraz przyłącze 
gazu ziemnego.  
Istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich stanowią wielorodzinne budynki mieszkalne                          
w zabudowie pierzejowej z dachami stromymi krytymi dachówką ceramiczną karpiówką.  
 
3.  Projektowane zagospodarowanie działki 
 
W ramach przebudowy nie zmienia się wymiarów zewnętrznych budynku, oraz powierzchni 
utwardzonych na działce.  
Dojścia na działce istniejące – bez zmian w ramach opracowania 
 
Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w odległości około : 
 - w granicy z działkami 777, 780/3, 2195 
 - 12,30 m od granicy z działką nr 779 
 - 24,00 m od granicy z działka nr 781/7 ( droga dojazdowa )  
 
Projektowana inwestycja nie wprowadza żadnych zmian w istniejącą sieć dróg i dojść wokół działki.  
 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
 
W ramach projektowanej przebudowy powierzchnia biologicznie bierna nie ulega zmianie 
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5. Działka z budynkiem objętym opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytków,  
    oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej   
 
6. Działka objęta opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, a teren zamierzenia  
    projektowego nie znajduje się w granicach terenu górniczego  

 
7. Eksploatacja projektowanego budynku nie stwarza zagrożenia dla środowiska, oraz higieny  
    i zdrowia użytkowników.  
  
8. Dane ogólne budynku 
 
 

Długość budynku   9,72  m 
Szerokość budynku 19,74  m 
Powierzchnia zabudowy 194,59   m2 
Powierzchnia użytkowa 359,42   m2 

Kubatura  1950,00  m3 

 
 
9. Obszar odziaływania obiektu 
 
Na podstawie: 
 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z późn. zmianami   
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych      
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami),  
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 460) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232) 
 
Obszar odziaływania obiektu obejmuje działki nr 778, 777, 780/3, 2195  k.m. 4,  
obręb 0007 Zdzieszowice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krapkowice, maj 2016 r.  


