
 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OKÓŁ BUDYNKU 

ŚWITLICY WIEJSKIEJ W ZIELEŃCU. 

 

SPIS TREŚCI: 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

2. WSTĘP. 

3. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE. 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

- Zalecenia inwestora. 

- Notatki służbowe w sprawie wstępnych ustaleń przedprojektowych. 

- Wizja lokalna na istniejącym obiekcie. 

- Inwentaryzacja obiektu. 

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r –„Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i 

415 z dnia 25 sierpnia 1994r z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 

usytuowanie.(Dz.U.Nr.75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002r). 

- Pozostałe przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 

 

2. WSTĘP. 
 

2.1. Przedmiot inwestycji. 

2.1.1 Przedmiotowa inwestycja polega na: 

Budowie Świetlicy Wiejskiej, wraz z zagospodarowaniem terenu do niej 

przyległego. 

 

2.2. Opis zagospodarowania działki. 

2.2.1 Istniejący stan zagospodarowania działki nr 144/15, 144/16, 144/17. 

 Aktualnie teren przeznaczony pod budowę Świetlicy stanowią 

grunty orne. 

 Zagospodarowanie działek ulegnie zmianie.  

Projektuje się na nich: 

- budynek świetlicy wiejskiej, 

- drogę dojazdową wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej dz. nr  271, 

- miejsca parkingowe 21 miejsc w tym jedno dla osoby     



 

   niepełnosprawnej, 

- plac manewrowy dla wozów bojowych straży pożarnej, 

- boisko sportowe, wielofunkcyjne o powierzchni 975m2, 

 -tereny zielone stanowiące 69,88 m2 całkowitej powierzchni    

  działek przeznaczonych na niniejszą inwestycją.  

2.2.2. Lokalizacja obiektu oraz dane charakterystyczne projektowanej  

zabudowy: 

  - projektowany budynek zlokalizowano 94,16m od drogi, 

-obiekt zaprojektowano jako wolnostojący o szerokości elewacji  

frontowej 15,12m <16m, 

-budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 

-dach wielospadowy o nachyleniu połaci 30° i 45°, pokrycie dachu 

zaprojektowano z blacho dachówki w kolorze RAL 7016. 

-oś kalenicy głównej położona prostopadle do drogi wojewódzkiej, 

wysokość kalenicy od poziomu terenu wynosi 6,61m.  

   

3.ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE. 

 

a) Ogrodzenie: 

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe-zgrzewane o wysokości 

2,0m od poziomu terenu. Ogrodzenie należy dostarczyć jako kompletne w 

kolorze RAL 7030. Sposób montażu oraz transportu wykonać zgodnie z 

wytycznymi producenta ogrodzeń. Do projektu wykonawczego dołączono 

karty katalogowe proponowanego ogrodzenia. 

b) Elementy małej architektury: 
Elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na 

rowery, latarnie parkowe) należy montować jako kompletne-gotowe. Do 

projektu dołączono karty katalogowe w/w elementów. Przy ich wyborze 

należy pamiętać by stanowiły jedność pod względem stylu i kolorystyki. 

Ostateczny dobór należy wykonać po konsultacji z projektantem i jego 

pisemną zgodą.  

c) Place i drogi: 
Place i drogi zgodnie z projektem branżowym z kostki betonowej. 

d) Oświetlenie terenu: 
Zgodnie z projektem branżowym. 

 

 

 

 

  



 

      

 

 

 


