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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁK I 

 
 Rodzaj  
 opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 Obiekt:  Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach  
  w zakresie budowy: 
 - boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, z trybunami  
   stalowymi, oświetleniem zewnętrznym,  z ogrodzeniem w postaci żelbetowej 
   ściany oporowej i siatki na słupach stalowych 
 - budynku magazynowego  
 - trzech wiat rekreacyjnych na rzucie kwadratu 
 - wiaty rekreacyjnej z grillem  
 - utwardzonych ciągów pieszych z siłownią zewnętrzną i placem zabaw 

 Inwestor:  Gmina Zdzieszowice 47-330 Zdzieszowice ul. Bolesława Chrobrego 34 
 Lokalizacja: Zdzieszowice, nr ewid. gruntu 1003 k.m. 2, obręb: Zdzieszowice 
  
1. Przedmiot opracowania 
 

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenów zieleni publicznej oraz usług sportu i rekreacji  
znajdujących się na działce 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach.  
 
2.  Istniejący stan zagospodarowania działki. 
 
Działka nr 1003 objęta opracowaniem zlokalizowana jest w Zdzieszowicach oraz stanowi teren zieleni 
publicznej oraz usług sportu i rekreacji. Obecnie na działce znajduje się boisko trawiaste do gry w piłkę nożną 
oraz nawierzchnie utwardzone betonem i płytami chodnikowymi.  
 

3.  Projektowane zagospodarowanie działki. 
 

Zakres inwestycji obejmuje budowę: 
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z trybunami * 
- magazynu sprzętu  
- ogrodzenia boiska * 
- żelbetowej ściany oporowej,  
- siłowni zewnętrznej na nawierzchni poliuretanowej * 
- placu zabaw oraz stołu do ping ponga * 
- trzech wiat biesiadnych małych i jednej wiaty z grillem  
- miejsca na ognisko * 
- ciągów pieszych utwardzonych kostką betonową * 
- oświetlenia zewnętrznego płyty boiska i ciągów pieszych * 
* Obiekty objęte zgłoszeniem z dnia 31.08.2016r.   
   Z uwagi na zmianę lokalizacji zgłoszonych obiektów zostały one ujęte ponownie w przedmiotowym projekcie     
   budowlanym.   
 

Projektowane boisko wielofunkcyjne w obrysie zewnętrznym na rzucie prostokąta o wymiarach 24,39m x 
42,39m zlokalizowane będzie w odległości: 
- 13,00 m od granicy z działka nr 496/6 
- 16,60 m od granicy z działka nr 495/1 
-   7,25 m od granicy z działką nr 487/3 
 

Trybuny znajdujące się na boisku zlokalizowane będą w odległości:  
- 14,04 m od granicy z działką nr  495/1 
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Budynek magazynowy zlokalizowany będzie bezpośrednio przy ścianie oporowej w odległości: 
- 13,25 m od granicy z działka nr 496/6 
-  44,10 m od granicy z działka nr 495/1 
 
Ściana oporowa zlokalizowana będzie w odległości:  
- przy trybunach 14,04 m, przy boisku 26,65m od granicy z działką nr  495/1 
- 13,00 m od granicy z działką nr 496/6 
 
Oś środkowa wiaty małej 1 zlokalizowana będzie w odległości: 
- 15,0 m od granicy z działką nr 487/3 
- 4,10 m od granicy od ogrodzenia boiska  
 
Oś środkowa wiaty małej 2 zlokalizowana będzie w odległości: 
- 10,00 m od granicy z działką nr 487/3 
- 11,50 m od granicy od ogrodzenia boiska  
 
 Oś środkowa wiaty małej 3 zlokalizowana będzie w odległości: 
- 18,00 m od granicy z działką nr 487/3 
- 11,50 m od granicy od ogrodzenia boiska  
 
Oś środkowa wiaty z grillem zlokalizowana będzie w odległości: 
- 12,50 m od granicy z działką nr 487/3 
- 21,30 m od granicy od ogrodzenia boiska  
 
Dachy wiat zostały zlokalizowane w odległości poziomej większej niż 3,0m od osi kabla linii energetycznej.  
Zgodnie z normą PN EN 50341-1:2012 tabela 5.11 
 
Wydzielona powierzchnia boiska wielofunkcyjnego zostanie ogrodzona ogrodzeniem metalowym o wysokości 
4m. 
Nawierzchnia boiska wykonana będzie z nawierzchni poliuretanowej. Dojście do boiska z projektowanych 
ciągów pieszych szerokości 2m utwardzonych betonową kostką brukową. 
Boisko będzie wyposażone w dwie bramki o wym. 5,0 x 2,0 m, piłkochwyty o długości 20m i wysokości 6,0 m, 
kosze do koszykówki i słupki do siatkówki.  
Projektowana inwestycja nie wprowadza żadnych zmian w istniejącą sieć dróg i dojść wokół działki.  
 
4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki. 
 
   

działka nr  1003 ”Mirabelka” obr ęb: Zdzieszowice   powierzchnia: 8.030 m2 
                                                   

1. Powierzchnia działki zabudowana:                                       

    - boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową                                             1.033,89  m2          
    - budynek magazynowy                                                                                                   10,84  m2          
    - siłownia zewnętrzna napowietrzna                                                                              116,13  m2          
    - wiaty rekreacyjne                                                                                                          46,49  m2          
   
     Razem:                                                                                                                       1.207,35 m2  
    
2. Ciągi piesze utwardzone kostką betonową                                                                   973,00  m2                            

 
3. Pozostała powierzchnia –  biologicznie czynna :                                                        5.849,65 m2                    
    RAZEM:                                                                                                                    8.030,00 m2   

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 5.849,65 m2  ( 72,85 % ). 
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5. Zgodność projektu z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego  
 
Oznaczenie terenu 1ZP/US przeznacza się pod tereny zieleni publicznej oraz sportu i rekreacji.  
 
6. Działka objęta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie   
    konserwatorskiej.      
7. Działka objęta opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, a teren zamierzenia  
    projektowego nie znajduje się w granicach terenu górniczego  
8. Eksploatacja projektowanych obiektów nie stwarza zagrożenia dla środowiska, oraz higieny  
   i zdrowia użytkowników.  
 
9.  Dane ogólne 
 

1. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach płyty: 20,00m x 37,00m  
           Wymiary nawierzchni ogrodzonej:               24,00m ( 26,56m ) x 42,00m  
 

2. Budynek magazynowy 
Wymiary zewnętrzne: a x b = 2,17m x 4,93m  
Wysokość do okapu/kalenicy: 2,26m / 2,78m 
Powierzchnia zabudowy: 10,97m2 
Powierzchnia użytkowa: 10,57m2  
Kubatura: 27,64m2 
 

3. Żelbetowa ściana oporowa 
Długość: 5,10m + 27,75m + 14,70m + 2,36m+12,41+2,81m = 65,13 
Wysokość: 2,20m – 3,20m  
Grubość ściany: 25cm 
Szerokość podstawy: 85cm – 180cm 
 

4. Wiata rekreacyjna mała ( 3 szt. ) 
Wymiary zewnętrzne: a x b = 2,70m x 2,70m 
Wymiary zewnętrzne dachu: a x b = 4,10m x 4,10m  
Wysokość do okapu/kalenicy: 2,66m / 4,10m 
Powierzchnia zabudowy: 7,29m2 
 

5. Wiata rekreacyjna z grillem. ( na rzucie sześciokąta ) 
Wymiary zewnętrzne całkowite: a x b = 6,10m x 6,10m 
Wymiary zewnętrzne całkowite dachu: a x b = 6,50m x 6,50m  
Wysokość do okapu/kalenicy: 2,66m / 3,86m 
Powierzchnia zabudowy: 24,62m2 

 
10.  Obszar oddziaływania obiektu 
 
Na podstawie: 
Ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 ) z późn. zmianami  
Art. 3 pkt20, Art. 28.2 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę nr 1003 k.m. 2 obręb: Zdzieszowice  
 

 
Krapkowice, sierpień 2016 r.  


