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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

  Rodzaj opracowania:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

  Obiekt:  Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego  
 wraz z adaptacją piętra na cele mieszkalne 

  Inwestor:   Gmina Zdzieszowice 47-330 Zdzieszowice ul. Chrobrego 34 
  Lokalizacja:  Kr ępna ul. Jasiońska, nr ewid. gruntu 114, 115 k.m. 3, obręb: Kr ępna 
  
1. Przedmiot opracowania 
 
Opracowanie obejmuje dokumentację budowlaną przebudowy i rozbudowy budynku 
wielofunkcyjnego wraz z adaptacją pomieszczeń piętra na cele mieszkalne.  
Budynek objęty opracowaniem to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony 
zlokalizowany w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej na działkach nr 114 i 115.  

  
2.  Istniejący stan zagospodarowania działki 
 
Działki 114 i 115 o nieregularnym kształcie i powierzchni odpowiednio 2608 m2 oraz 16256 m2, 
zlokalizowane są w Krępnej przy ulicy Jasiońskiej. Obecnie na działkach znajduje się budynek 
wielofunkcyjny objęty opracowaniem, natomiast na działce 115 znajduje się dodatkowo boisko do 
piłki nożnej oraz siłownia zewnętrzna.  
Budynek objęty opracowaniem wykonany jest jako wolnostojący na rzucie wieloboku o wymiarach              
a x b = 43,16 m x 13,50 m. Na działkach wykonane są utwardzone dojścia oraz dojazdy z kostki 
betonowej.     
Dojście i wjazd na działkę odbywa się poprzez istniejący zjazd z ul. Jasiońskiej ( działka nr 264/2 ). 
Budynek posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, do zbiornika na nieczystości 
płynne oraz gazowe.             
Istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich stanowią jednorodzinne budynki mieszkalne                              
i gospodarcze z dachami płaskimi krytymi papą asfaltową i stromymi krytymi dachówką lub 
materiałem dachówko podobnym.  
 
3.  Projektowane zagospodarowanie działki 
 
W ramach inwestycji projektuje się dobudowę klatki schodowej od strony elewacji tylnej o wymiarach 
2,75 m x 6,42 m, wykonanie zadaszenia schodów zewnętrznych nad głównym wejściem do świetlicy 
oraz wejściem do szatni. Przebudowane zostaną również schody zewnętrzne do sali głównej ( 2.7 ) od 
strony drogi oraz na elewacji bocznej, poprzez wykonanie spoczników w biegach schodowych. W celu 
oddzielenia pomieszczeń  różnych stref przeciwpożarowych na parterze zaprojektowano na ścianie 
elewacji tylnej gzyms o wymiarach przekroju 45cm x 38cm. W ramach inwestycji budynek zostanie 
poddany termomodernizacji poprzez docieplenie ścian zewnętrznych. Po dociepleniu oraz dobudowie 
klatki schodowej wymiary ogólne budynku będą wynosić: 43,36 m x 16,08 m.   
W ramach inwestycji projektuje się wykonanie dojścia do klatki schodowej o szerokości 2,50 m, 
utwardzonego kostką betonową typu „Polbruk”.  
Istniejące dojścia i dojazdy na działce – bez zmian w ramach opracowania.  
 
Lokalizacja budynku względem działek sąsiednich: 
 - 13,60 m od granicy z działką nr 113 
 - 11,20 – 24,50 m od granicy z działką nr 264/2 ( ulica Jasiońska )  



 mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47 – 300 Krapkowice  tel. 77 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 
 

OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
 

2

Projektowana inwestycja nie wprowadza żadnych zmian w istniejącą sieć dróg i dojść wokół działki.  
 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
 
 

działki nr 114, 115                                                  powierzchnia: 18864 m2 
                                                   
 

1. Powierzchnia działki zabudowana budynkami:                                       

Budynek OSP wraz z częścią rozbudowaną :                                          589,12 m2                  ( 3,12 % ) 

              
2. Dojścia, dojazdy, schody zewn. :                                                           

                                                                                                                             710 m2                      ( 3,76 % ) 

 

                              RAZEM:     1299,12 m2                ( 6,88 % )  
 

3. Pozostała powierzchnia:                                                                  17564 m2                    ( 93,12 % )      
________________________________________________________________________________ 
                                                                                         RAZEM:       18864 m2                (100 %)     
   

Powierzchnia zabudowana oraz biologicznie bierna wynosi 1299,12 m2, co stanowi 6,88 % 
powierzchni działek 114, 115. 

 
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   43,36  m 
Szerokość budynku 16,08  m 
Powierzchnia zabudowy 589,12   m2 
Powierzchnia użytkowa 1272,20   m2 

Kubatura  6042  m3 
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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) 
 
Teren odziaływania obiektu nie wychodzi poza granice działek nr 114, 115 k.m.3 
obręb: Kr ępna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krapkowice, październik 2015 r.  


