
 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 

1. ZAŁĄCZNIKI 

- Kserokopia uprawnień projektowych projektanta tech. bud. Czesława  
Maciejewskiego 
• Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego  

 nr 482 / 88 / PW 
• Zaświadczenie o przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby     

Inżynierów 

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 61/2011 syg. IGP.6730.58.2011  

  wydana przez Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 21.12.2011r.; 

- Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy nr 10/2016  

  syg. IGP.6730.92.2015  wydana przez Wójta Gminy Miedzichowo z   

  dnia 10.02.2016 r.; 

- Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy nr 16/2016  

  syg. IGP.6730.5.2016  wydana przez Wójta Gminy Miedzichowo z   

  dnia 08.03.2016 r.; 

          - Postanowienie dotyczące omyłki wydane przez Wójta Gminy Miedzichowo; 

- Dokument potwierdzający, że nie jest wymagane wyłączenie gruntu z 
produkcji rolnej.; 

- Mapa do celów projektowych  w skali 1:500 wykonana przez geodetę 
uprawnionego Panią Urszule Pigłas aktualna na dzień 02.04.2016 r.; 

- Oświadczenie projektanta. 
 

2. INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

3. OPINIA TECHNICZNA 

Opinia techniczna stanu technicznego istniejącego budynku gospodarczo - 
mieszkalnego. 

 
           INWENTARYZACJA 

- Rys. I1      Rzut parteru (skala 1:50) 
- Rys. I2      Rzut piętra (skala 1:50) 
- Rys. I3      Przekrój A-A (skala 1:50) 
- Rys. I4      Elewacje frontowa (skala 1:50) 
- Rys. I5      Elewacje boczna (skala 1:50) 
- Rys. I6      Elewacje tylna (skala 1:50) 
- Rys. I7      Elewacje boczna (skala 1:50) 

 



 

4. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁO ŚCIOWE 

 

5. OPIS TECHNICZNY 

Opis techniczny do projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku 
gospodarczo - mieszkalnego o część usługową. 

 

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Opis zagospodarowania terenu 
- Rys. Z1      Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500) 

 

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  

    BUDYNKU 

 

8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
            

          ARCHITEKTURA 
- Rys. A1      Rzut parteru - wymiary/ zmiany(skala 1:50) 
- Rys. A2      Rzut piętra -  wymiary/ zmiany (skala 1:50) 
- Rys. A3      Przekrój A-A (skala 1:50) 
- Rys. A4      Przekrój B-B (skala 1:50) 
- Rys. A5      Elewacje frontowa (skala 1:50) 
- Rys. A6      Elewacje boczna (skala 1:50) 
- Rys. A7      Elewacje tylna (skala 1:50) 
- Rys. A8      Elewacje boczna (skala 1:50) 
- Rys. A9      Detal połączenia ściany z balkonem  
 

          KONSTRUKCJA 
- Rys. K1      Rzut ław fundamentowych (skala 1:50) 
- Rys. K2      Rzut nadproży i wieńców parteru (skala 1:50) 
- Rys. K3      Rzut stropu nad parterem (skala 1:50) 
- Rys. K4      Rzut nadproży i wieńców piętra (skala 1:50) 
- Rys. K5      Rzut stropu nad piętrem (skala 1:50) 
- Rys. K6      Rysunek konstrukcyjny zbrojenia nadproża żelbetowego  
                      schodów – Poz. 5 (skala 1:25) 
- Rys. K7      Rysunek konstrukcyjny zbrojenia nadproża żelbetowego 
                      nr 1 – Poz. 6 (skala 1:25) 
- Rys. K8      Rysunek zbrojenia schodów płytowych nr 1 - Poz. 7 
                      (skala 1:25) 
- Rys. K9      Rysunek zbrojenia schodów płytowych nr 2 - Poz. 8 
                      (skala 1:25) 
 



 

9. PROJEKT TECHNOLOGICZNY 

Projekt technologiczny adaptacji pomieszczeń na obróbkę i wędzenie ryb 
świeżych z punktem sprzedaży wykonany przez inż. Feliksa Bednarka. 

 

10. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

 

11. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 
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DO PROJEKTU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY 
BUDYNKU GOSPODARCZO - MIESZKALNEGO O CZĘŚĆ USŁUGOWĄ 

 
 
 
 

 
 

INWESTOR:              Małgorzata i Arkadiusz Karoń,  
                                    Trzciel Odbudowa 27,  
                                    64-361 Miedzichowo, 
 
 
ADRES BUDOWY:  Trzciel Odbudowa 27,  
                                    64-361 Miedzichowo, 
                                    działka o nr ewid. 28/4 

 
 
 
 

 
 



 

 
Nowy Tomyśl, czerwiec 2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam, że 
opracowany na zlecenie inwestorów: Państwa Małgorzaty i Arkadiusza 
Karoń, projekt architektoniczno- budowlany przebudowy, rozbudowy i 
nadbudowy budynku gospodarczo - mieszkalnego o część usługową, 
zlokalizowanego na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Trzciel 
Odbudowa, gm. Miedzichowo, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
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DO PROJEKTU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY 
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INWESTOR:              Małgorzata i Arkadiusz Karoń,  
                                    Trzciel Odbudowa 27,  
                                    64-361 Miedzichowo, 
 
 
ADRES BUDOWY:  Trzciel Odbudowa 27,  
                                    64-361 Miedzichowo, 
                                    działka o nr ewid. 28/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.     Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
- roboty ziemne wykopów pod fundamenty  
- roboty rozbiórkowe  
- roboty fundamentowe  
- wykonanie ścian fundamentowych  
- wykonanie ścian przyziemia  
- wykonanie stropów  
- wykonanie ścian piętra  
- wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu  
- roboty związane z przebudową i nadbudową 
- wykonanie elewacji 

2.     Inne obiekty budowlane występujące na działce: 
Na działce o nr ewid. 28/4 w chwili obecnej zlokalizowany jest 
budynek gospodarczo - mieszkalny (objęty projektem), budynek 
gastronomiczny z zadaszonym tarasem, trzy altany drewniane oraz 
cztery budynki gospodarcze. 
 

3.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
podczas realizacji robót budowlanych: 
- wykonywanie wykopów - niebezpieczeństwo osuwania się ziemi, 
- wykonywanie ścian - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,  
- wykonywanie nadproży - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,  
- wykonywanie więźby dachowej, ołacenia, krycie dachu,  
wykonywanie obróbek blacharskich - niebezpieczeństwo upadku z 
rusztowań lub z dachu,  

- wykonywanie stropu - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,  
- wykonywanie elewacji - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań,  
- Zagrożenie stanowić będą elementy rusztowań transportowane na 
wyższe partie budynku oraz transport materiałów i narzędzi. 

 
4.     Wytyczne do uwzględnienia w planie „BIOZ" 
 
4.1 Przedstawić rozwiązanie układu komunikacyjnego transportu 

materiałów na potrzeby wykonywania prac. 
 

4.2 Przedstawić na planie sytuacyjnym strefy ochronne do wygrodzenia dla 
poszczególnych etapów pracy. 
 

4.3 Wyznaczyć miejsca składowania elementów do montażu rusztowań 
oraz miejsca składowania i przygotowania materiałów (np.: farb, 
tynków). 
 

4.4 Podać miejsce składowania i ewentualnej likwidacji pustych opakowań. 
 
4.5 Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 

Budowlane, Kierownik Budowy zobowiązany jest do umieszczenia na 
budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszeń 
zawierających dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 



 

4.6 Zgodnie z Prawem Budowlanym Kierownik Budowy zobowiązany jest 
do poinformowania (przed przystąpieniem do robót budowlanych) i 
przeprowadzenia instruktażu pracowników o robotach mających wpływ 
na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz kontroli 
wyposażenia pracowników atestowany sprzęt ochrony osobistej (odzież 
robocza i ochronna, kaski). Zobowiązany jest też do zapobiegania 
niebezpieczeństwom i ochrony zdrowia ludzi przez właściwą 
organizację placu budowy i prowadzenie robót zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Musi zapewnić sprawną komunikację umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek awarii lub innego zagrożenia. Powinien 
wskazać miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz innych 
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
urządzeń. Powinien podać lokalizację miejsc wraz ze strefami pracy 
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
Powinien podać również miejsce usytuowania zaplecza socjalnego, 
pomieszczeń sanitarnych dla pracowników. 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót winni być 
przeszkoleni pod kątem BHP, w szczególności przy pracy na 
wysokościach powyżej 5,0 m. 
 

4.7 Zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 § 3.1 osobą powołaną do wykonania 
szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
uwzględnieniu specyfiki obiektu budowlanego i warunków 
prowadzenia robót jest Kierownik Budowy. 
 

4.8 Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie zatwierdzonego 
projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

4.9 Prace budowlane mogą odbywać się tylko pod nadzorem osoby z 
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

 
5.      Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
5.1 Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani 

z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych Dz. U. nr 47, poz. 401: rozdział 8 -Rusztowania i 
ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, 
rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie. 
 

5.2 Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni być 
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.: Dz. U. nr 47, 
poz. 401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 14 - Roboty 
zbrojarskie i betoniarskie. 

 
5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy 

powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.: 
Dz. U. nr 47, poz. 401 rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 13 
- Roboty ciesielskie, rozdział 17 -Roboty dekarskie i izolacyjne 



 

5.4 Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy 
powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.: 
Dz. U. nr 47, poz. 401 rozdział 7 -Maszyny i inne urządzenia 
techniczne. 

 

6.  Wykaz środków technicznych organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia. 

 

6.1 Na tablicy informacyjnej umieszczonej na terenie budowy (sporządza 
kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adres i numery 
telefonów: 

najbliższego punktu lekarskiego 
straży pożarnej  
posterunku Policji 
 

6.2 W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy 
obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
 

6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym. 
 
6.4 Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym. 
 
6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w 

pomieszczeniu socjalnym. 
 

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5 m. 
 
6.7 Barierki wykonać z desek krawężnikowych szerokości 15 cm, poręczy 

umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego 
pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 
 

6.8 Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 
 
6.9 Zainstalować oświetlenie emitując czerwone światło. 
 
6.10 Daszek ochronny nad stanowiska operatora dźwigu. 
 
6.11 Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 
 
6.12 Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi. 
 
6.13 Zejścia do wykopu wykonać co 20 m. 
 
6.14 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę 

ewakuacyjną. 
 

 
 



 

UWAGA: 
- Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej 
- Prace ciesielskie powierzyć osobie uprawnionej do wykonywania  

konstrukcji drewnianych 
- Prace instalacyjne powierzyć osobom z uprawnieniami 
- Wszelkie zamiary zmian w dokumentacji wymagają zgody 

projektanta. 
 
 
Nowy Tomyśl, czerwiec 2016  r. 
 
 

 
                                                             OPRACOWAŁ: 
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                                    64-361 Miedzichowo, 
                                    działka o nr ewid. 28/4 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nowy Tomyśl,  czerwiec 2016 r. 



 

TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 

Niniejsza opinia techniczna dotyczy stanu technicznego istniejącego 
budynku gospodarczo - mieszkalnego będącego częścią opracowania 
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczo - mieszkalnego 
o część usługową na działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Trzciel 
Odbudowa. 

Ocenę techniczną sporządzono w celu dokonania rozpoznania stanu 
technicznego obiektu, rodzaju poszczególnych elementów budowlanych, 
wskazanie ewentualnych nieprawidłowości w istniejących rozwiązaniach 
konstrukcyjno- materiałowych oraz oceny przydatności budynku do 
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. 

Sporządzona ocena techniczna powinna określić stan istniejącego 
budynku (par.204 ust. 5 i par.206 ust. 1 Rozporządzenia ministra 
Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)  
  
 PODSTAWA OPRACOWANIA  
  
          - Zlecenie inwestorów 
 - Wizja lokalna w dniu 23.02.2016 r. 
          - Projekt koncepcyjny przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku 

gospodarczo - mieszkalnego o część usługową opracowany przez 
Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, Nowy Tomyśl ul. M. 
C. Skłodowskiej 8 64-300 Nowy Tomyśl 

 
- Normy       PN-82/B-2001-2003 

   PN-81/B-3020 
   PN-87/B-3002 
   PN-B-03264/99 
   PN-81/B-03150 
 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 14.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
użytkowanie – DZ.U.NR 75z 15.06.2002 roku poz. 690 z późniejszymi 
zmianami. 
 
 
 
 
 
 



 

OPIS OGÓLNY 
 
 Opracowanie dotyczy istniejącego budynku gospodarczo - 
mieszkalnego, zaznaczonego na mapie zasadniczej kolorem brązowym w 
miejscowości Trzciel Odbudowa, gmina Miedzichowo, działka o nr ewid. 
28/4. Całość zabudowy nie podlega Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu, podlega natomiast Wydziałowi 
Architektury i Budownictwa w Nowym Tomyślu. 
 

Budynek gospodarczo - mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym i 
został zbudowany w latach 80 XX wieku. 

Projekt koncepcyjny opracowany przez Usługi Ogólnobudowlane 
Daniela Maciejewska  przewiduje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
budynku gospodarczo - mieszkalnego o część usługową. 
 
OPIS BUDYNKU GOSPODARCZO - MIESZKALNEGO 
 
Fundamenty - betonowe, głębokość posadowienia 130 cm poniżej  
                         poziomu terenu 
 
Ściany konstrukcyjne - bloczki z betonu komórkowego/ cegła pełna o gr. 

25/40 cm 
 

Dach płaski:   - 2x papa termozgrzewalna 
- szlichta cementowa 
- żużel paleniskowy 
- strop żelbetowy 
- tynk cem – wap. 
 

Strop między piętrowy:  - warstwa wykończenia 
- szlichta zbrojona 
- strop żelbetowy 
- tynk cementowo- wapienny 
 

Posadzka :  - warstwa wykończenia 
- szlichta zbrojona 
- folia polietylenowa 
- podkład betonowy B10 
- piasek zagęszczony mech. 
 

Stolarka okienna: drewniana/ PCV 
 
Stolarka drzwiowa : drewniana/ stalowa 



 

Tynki wewnętrzne : cementowo – wapienne wykończone powłoką  
                                   malarską  
 
Tynki zewnętrzne  : cementowo – wapienne wykończone powłoką  
                                   malarską  
 
 
OMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym- podczas wizji 
lokalnej nie zaobserwowano spękań ścian konstrukcyjnych, świadczących o 
przekroczeniach stanów granicznych. Pokrycie dachowe jest szczelne. 

Istniejący budynek gospodarczo - mieszkalny należy ocieplić warstwa 
styropianu o gr. 10 cm. 

Z uwagi na brak możliwości dokładnego sprawdzenia głębokości 
posadowienia ław fundamentowych (betonowa opaska wokół budynku) po 
wykonaniu wykopów pod fundamenty należy głębokość posadowienia 
projektowanych fundamentów dostosować do istniejących fundamentów. 

Nie ma przeciwwskazań  do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 
budynku gospodarczo - mieszkalnego o część usługową. 

Ponadto nakazuje się wykonanie ław fundamentowych wzdłuż ściany 
istniejącego budynku odcinkami o dł. 1,0 m, po uzyskaniu pełnej 
wytrzymałości betonu w odcinku poprzednim. 

Zaobserwowanie spękań  ścian konstrukcyjnych,  świadczących o 
przekroczeniu stanów granicznych skutkuje bezzwłocznym przerwaniem prac 
budowlanych, dokonaniem oględzin miejsca w obecności kierownika budowy 
oraz podjęcie wskazanych przez niego działań mających na celu podtrzymanie 
konstrukcji. 

Całość prac prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 
i wiedzą budowlaną w oparciu o „ Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych „ tom I i II  z 1989 roku. 
 
Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego inspektora 
nadzoru budowlanego.  

 
 
Nowy Tomyśl, czerwiec 2016 r. 
 
 

                                                             OPRACOWAŁ: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fot. nr 1. Istniejący budynek gospodarczo – mieszkalny  - elewacja frontowa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fot. nr 2. Istniejący budynek gospodarczo – mieszkalny  - elewacja boczna. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fot. nr 3. Istniejący budynek gospodarczo – mieszkalny  - elewacja tylna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. nr 4. Istniejący budynek gospodarczo – mieszkalny  - elewacja boczna. 
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1.     DANE OGÓLNE 
Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis 
projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 

 
1.1.  Przeznaczenie i program użytkowy budynku 

Podstawą opracowania jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
budynku gospodarczo – mieszkalnego o część usługową. Pomieszczenia 
podlegające przebudowie i rozbudowie mają pełnić funkcję pomieszczeń 
usługowych oraz pomieszczeń im towarzyszących. Budynek to 
dwukondygnacyjny obiekt z dobudowana klatka schodowa oraz tarasem. 
W skład projektowanych  pomieszczeń usługowych na parterze wchodzi: 
pom. socjalne, pom. porządkowe, Wc, szatnia, pom. obróbki wstępnej, 
pom. obróbki przygotowawczej, pom. wędzenia, sala sprzedaży, pom. 
odpadów. Część ogólnodostępna składa się z pom. biurowego, łazienki, 
magazynku, trzech pom. gospodarczych, schowka, magazynu opału oraz 
kotłowni. Piętro zostało podzielone na: wiatrołap, korytarz, pokój, 
łazienkę, magazynek, archiwum, pom. biurowe, pom. techniczne, pokój 
dzienny, łazienkę, kuchnię, spiżarnię i jadalnię. 
   

1.2.  Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe 
remontowanej części budynku (wg  PN-ISO 9836:1997) 

 
Powierzchnia użytkowa  części usługowej              75,54 m2                 
Powierzchnia użytkowa  części ogólnodostępnej  297,17 m2                 
Powierzchnia użytkowa  łącznie                            372,71 m2                 
Powierzchnia zabudowy rozbudowy                       46,60 m2 

Powierzchnia zabudowy łącznie                            259,60 m2 

Powierzchnia całkowita                                         488,89 m2 

Wymiary                                                      16,92 x 19,25 m 

Kubatura rozbudowy                                             210,21 m3 

 
PEŁNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 

KONDYGNACJI PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁO NA RYSUNKACH  
A1-A2 

 
 
 
 
 
 



 

2.    ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE  
 
2.1.   Forma i funkcja obiektów 

Budynek gospodarczo - mieszkalny to budynek dwupiętrowy na planie 
prostokąta z dobudowaną częścią usługowa z tarasem i klatką 
schodową. Główna część budynku przekryta dachem płaskim o kącie 
nachylenia 4° z murowanymi attykami. Dobudowana klatka schodowa i 
pom. usługowe przekryte dachem płaskim o kącie nachylenia 1° z 
murowanymi attykami. Budynek wykonany w technologii murowanej z 
bloczków z betonu komórkowego/cegły pełnej o gr. 25/40 cm. Dachy 
płaskie kryte papą termozgrzewalną. Elewacja wykończona tynkiem 
mineralnym. Cokół wykończony płytka elewacyjną. Stolarka okienna i 
drzwiowa PCV. 
 

2.2.    Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
Bryła budynku tradycyjna, jest dostosowana do krajobrazu nizinnego i 
odpowiada wymogom zabudowy na terenie działki. 
 

3.    DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 
 
3.1.   Układ konstrukcyjny 

Budynek gospodarczo - mieszkalny objęty opracowaniem wykonany 
został w technologii tradycyjnej murowanej. Istniejąca konstrukcja 
budynku opiera się na ścianach zewnętrznych z bloczków z betonu 
komórkowego/cegły pełnej o gr. 40 cm i ścianach wewnętrznych 
nośnych gr. 25 cm. Projektowaną rozbudowę budynku wykonać należy 
z bloczków z betonu komórkowego o gr. 25 cm. Główna część budynku 
przekryta dachem płaskim o kącie nachylenia 4° wykonanym w 
technologii żelbetowej z murowanymi attykami. Rozbudowana klatka 
schodowa i pom. usługowe przekryte dachem płaskim gęstożebrowym 
Terriva o kącie nachylenia 1° z murowanymi attykami. Budynek 
posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych betonowych. 

 
3.2.    Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe 
 
3.2.1. Fundamenty  

• Istniejące ławy fundamentowe posadowione powyżej poziomu wód 
   gruntowych. 
• Poziom posadowienia istniejących ław fundamentowych budynku na 
   głębokości 1,3 m poniżej poziomu terenu. 
• Umowny poziom posadowienia projektowanych fundamentów 
   przyjęto na głębokości 1,30 m poniżej poziomu terenu. 



 

• Fundamenty pod ścianami nośnymi zaprojektowano w postaci ław     
   fundamentowych z betonu C20/25. Grubość ław - 40 cm, szerokość –  
   40 cm wg rysunku  K1 – Rzut ław fundamentowych, na warstwie  
   podkładowej o grubości 10 cm z betonu chudego, na gruncie  
   rodzimym. 
• Ławy należy zbroić 4 fi 12 mm o rozstawie strzemion fi 6 mm co 25 
   cm. 
• Ławy prostopadłe do istniejącego budynku wykonać kolejno, po 
   uzyskaniu pełnej wytrzymałości betonu w odcinku poprzednim. Nie 
   podkopywać ław istniejącego budynku. 
 

3.3.2. Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe istniejące betonowe wg. rysunków przekrojów. 
Projektowane ściany fundamentowe szerokości 25 cm murować z  
bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa. 
Na ławach i na wierzchu ścian fundamentowych należy ułożyć poziomą 
izolację przeciwwilgociową, izolacje pionowe wykonać wg rysunków 
przekrojów. 
 

3.3.3. Płyta posadzki na gruncie 
W pomieszczeniach istniejąca posadzka wykonana jako betonowa. 
Posadzkę pomiędzy pomieszczeniami należy wyrównać oraz 
zaizolować przeciwwilgociowo warstwą folii polietylenowej oraz 
dodatkowo ocieplić warstwą styropianu. Pozostałe warstwy wykonać 
zgodnie z rysunkami przekrojów. 
Projektowaną płytę betonową posadzek na gruncie wykonać z betonu 
B10. Płytę należy oddylatować od ścian budynku za pomocą dwóch 
warstw papy termozgrzewalnej. Płytę betonową posadzek należy 
układać na podłożu żwirowo-piaskowym o grubości min. 40 cm. 
Warstwę szlichty zbrojonej należy wykończyć warstwą materiału 
wykończeniowego wg. indywidualnego projektu. 

 
3.3.4. Ściany, filary, słupy 

•  Ściany nośne zewnętrzne grubości 25 cm murować z bloczków z 
betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki 
3MPa oraz ocieplić warstwą płyt styropianu Termoorganika o 
grubości 10 cm.  

• Ściany wewnętrzne nośne grubości 25 cm murować z bloczków z 
betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 
MPa. 

 
 



 

•  Ściany wewnętrzne działowe o grubości 12 cm murować z bloczków 
z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 
MPa. 

•  Rzdzenie żelbetowe wykonać z  betonu  B-25 MPa oraz zazbroić 
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i obliczeniami statyczno- 
wytrzymałościowymi. 

 
3.3.5. Strop międzypiętrowy 

Istniejący strop między parterem a piętrem żelbetowy z płyty kanałowej 
(bez zmian).   
Projektowany strop gęsto żebrowy prefabrykowany - monolityczny 
typu Teriva I zaprojektowano wg. rysunki K3, K5. 
• Na stropie wylewany beton B20 o grubości 3 cm zbrojony siatka   
   stalową. Rozstaw żeber w stropie wynosi 60 cm, wysokość stropu   
   łącznie z nadbetonem 24 cm. 

 
3.3.6. Podciągi, wieńce, nadproża  

Podciągi, wieńce oraz nadproża zaprojektowano wg rysunku  K2,  K4,  
K6, K7, oraz obliczeń statyczno - wytrzymałościowych. 

 
3.3.7. Stropodach 

Dach płaski jednospadowy nad główną częścią budynku o kącie 
nachylenia 4° w konstrukcji żelbetowej z płyt kanałowych opartej na 
nośnych ścianach zewnętrznych. 

• Istniejące pokrycie dachowe należy zaizolować warstwą płyt   
   styropapy o gr. 10 cm. 
• Należy wykonać nowe pokrycie z dwóch warstw papy   
  termozgrzewalnej. 
• Istniejące attyki należy zmodernizować zgodnie z rysunkami  
   przekrojów, aby spełniały swoją funkcję. 

 
Stropodach gęsto żebrowy prefabrykowany - monolityczny typu Teriva 
I zaprojektowano wg. rysunki I K5. 

• Na stropie wylewany beton B20 o grubości 3 cm zbrojony siatka   
   stalową. Rozstaw żeber w stropie wynosi 60 cm, wysokość stropu   
   łącznie z nadbetonem 24 cm. 

        • warstwę spadkową pełni izolacja ze spadkiem DACHROCK SP-  
          ułożenie prefabrykowanych płyt spadkowych wg oddzielnego  
          opracowania       
        • dach pokryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej 

 
 



 

3.3.8. Schody 
Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe, wg rysunków       
K8, K9 oraz obliczeń zawartych w obliczeniach statyczno- 
wytrzymałościowych. 
 

3.3.8. Kominy  
Kominy wentylacyjne oraz spalinowe istniejące. Istniejące kanały 
należy zabezpieczyć wkładami kominowymi z blachy kwasoodpornej. 
Do pomieszczenia kotłowni należy doprowadzić przewód nawiewny 
zlokalizowany w podłodze. Kanały wentylacyjne w ścianach należy 
wykonać z kształtek wentylacyjnych. 

 
3.2.9. Przegrody pionowe zewnętrzne 

Pełnią rolę konstrukcji nośnej stropów i stanowią przegrodę termiczną. 
W projekcie zastosowano ścianę dwuwarstwową. 
 
Ściana fundamentowa zewnętrzna SF1 
• 2x dysperbit  
• bloczki betonowe o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 3 MPa. 

• 2x dysperbit  
• styropian Termoorganika  gr. 6/10 cm. 
• folia kubełkowa gr. 1,0 cm.  

 
Ściana fundamentowa zewnętrzna SF2 
• 2x dysperbit  
• bloczki betonowe o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 3 MPa. 

• 2x dysperbit  
 

Ściana nośna zewnętrzna SZ1 
• tynk cementowo- wapienny o gr. 0,5 cm.. 
• bloczki z betonu komórkowego o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa. 

• styropian Termoorganika  gr. 10 cm. 
• tynk mineralny na siatce gr. 1,5 cm.  

 
3.2.10. Przegrody wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne nośne murować z bloczków z betonu 
komórkowego o gr. 25 cm. Ściany działowe wykonać z bloczków z 
betonu komórkowego o gr. 12 cm, tynkować obustronnie tynkiem 
cementowo-wapiennym. 



 

Ściana działowa wewnętrzna SW1 
• tynk cementowo- wapienny o gr. 0,5 cm. 
• bloczki z betonu komórkowego o gr. 25 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa. 

• tynk cementowo- wapienny o gr. 0,5 cm. 
 
Ściana nośna wewnętrzna SW2 
• tynk cementowo- wapienny o gr. 0,5 cm. 
• bloczki z betonu komórkowego o gr. 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa. 

• tynk cementowo- wapienny o gr. 0,5 cm. 
 
3.2.11. Izolacje termiczne 

• ocieplenie ścian nośnych zewnętrznych – styropian Termoorganika   
  gr. 10 cm. 
• ocieplenie podłogi na gruncie - styropian Termoorganika dach/  
  podłoga o gr. 8 cm 
• ocieplenie stropu międzypiętrowego - styropian Termoorganika  
  dach/ podłoga o gr. 8 cm 
• ocieplenie stropodachu - styropapa o gr. 10 cm 
• izolacja ścian fundamentowych – styropian Termoorganika  
  o gr. 6/10 cm 
 

3.2.12. Izolacje wodoochronne 
 

a) przeciwwilgociowe poziome 
• izolacja na ławach fundamentowych  
• izolacja w posadzce przyziemia związana z cokołem budynku - papa 
termozgrzewalna 

 

b) przeciwwilgociowe pionowe 
• izolacja na ścianach fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych 
- 2 x Dysperbit 

• izolacja pionowa ścian podwalinowych od fundamentów do 
połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku wykonać z 
powłokowych mas bitumicznych Dysperbit 

• izolacja cokołu do wysokości min. 40 cm ponad poziomem terenu – 
folia kubełkowa 

 

3.2.13. Izolacje akustyczne 
Styropian gr. 8 cm w stropie między piętrowym stanowi jednocześnie 
izolację akustyczną.  
 



 

3.2.14. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich 
Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesów osób 
trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, jeżeli nie 
występują określone przypadki związane z adaptacją budynku do 
działki. 
 

3.2.15. Uwagi ogólne 
• W cyklu technologicznym budowy należy bezwzględnie 
przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych 
wykonywania i prowadzenia robót budowlanych. 

• Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
• Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 
oraz zasadami BHP. 

• O wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie ujętych w 
niniejszym opracowaniu należy informować konstrukcyjny nadzór 
autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowania 
rozwiązań zamiennych. 

• Stosować materiały budowlane posiadające atesty i certyfikaty 
dopuszczenia do prac w budownictwie. 

 
3.4.      Wykończenie zewnętrzne budynku 
 
3.4.1.   Okładziny elewacyjne 
 
3.4.1.1. Tynki i okładziny ścian  

Tynki zewnętrzne tradycyjne mineralne, w kolorach pastelowych. 
Tynki pokryć farbą fasadową Caparol Muresko-Premium. Drewno 
zagrożone wilgocią - deski elewacyjne i podbitkę okapów 
zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć lakiero-
bejcami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe 
przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami 
antykorozyjnymi. 
 

3.4.1.2. Cokoły  
Cokoły należy zaizolować oraz pokryć płytką elewacyjną.  

 
3.4.1.3. Pokrycie dachu   

Pokrycie dachu wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.  
 

3.4.1.4. Parapety  
Parapety zewnętrzne kamienne lub z PCV w kolorze dopasowanym 
do kolorystyki budynku.  



 

3.4.2. Okna  
Należy wymienić stolarkę okienną drewnianą na  PCV, w technologii 
wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu o współczynniku 
przenikania Uw=1,1W/m2K. 

 
3.4.3. Drzwi 

Częściowo należy wymienić stolarkę drzwiową na drewnianą/ PCV wg 
indywidualnego projektu o współczynniku przenikania Uw=1,2W/m2K 
Drzwi garażowe panelowe wyposażone w otwory wentylacyjne wg 
indywidualnego projektu. 

 
3.4.4. Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe  

Obróbka dachu obejmuje opierzenie kominów, wsporników 
antenowych oraz elementów związanych z utrzymaniem i konserwacją 
kominów. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać 
indywidualne z blachy stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe 
systemowe.  
 

3.5.    Wykończenie wnętrza budynku  
 
3.5.1. Posadzki 

We wszystkich pomieszczeniach na parterze przewidziano posadzki 
wykończone płytkami ceramicznymi/ gresowymi na zaprawie klejowej. 
W pomieszczeniach na piętrze parkiet/ panele drewniane. W 
pomieszczeniach mokrych należy wyłożyć posadzki płytkami 
ceramicznymi/ gresowymi. 

 
3.5.2. Tynki wewnętrzne  

W wszystkich pomieszczeniach należy skuć tynki, osuszyć budynek i 
wykonać jako cementowo-wapienne lub z płyt gipsowo-kartonowych 
mocowanych do ścian murowanych na plackach gipsowych lub na 
ruszcie mocowanym do ścian i sufitów wg wskazań producenta. W 
pomieszczeniach mokrych stosować płyty g-k odporne na wilgoć. 

 
3.5.3. Wykładziny ścienne  

W pomieszczeniach mokrych i usługowych należy wyłożyć ściany 
glazurą lub innym materiałem zmywalnym i odpornym na wilgoć, wg 
indywidualnego projektu do wysokości 2,2 m, w pozostałych farby 
lateksowe. 
 
 
 



 

3.5.4. Malowanie i powłoki zabezpieczające 
Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub 
emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza. 
Powierzchnie drewniane wewnątrz budynku należy zabezpieczyć 
impregnatami, malować lakiero-bejcami. Elementy stalowe przed 
malowaniem pokryć powłokami antykorozyjnymi. 

 
3.5.5. Parapety wewnętrzne  

Parapety wewnętrznie kamienne lub z PCV. 
 
3.5.6. Uwagi ogólne 

• W cyklu technologicznym budowy należy bezwzględnie 
przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych 
wykonywania i prowadzenia robót budowlanych. 

• Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
• Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 
oraz zasadami BHP. 

• O wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie ujętych w 
niniejszym opracowaniu należy informować konstrukcyjny nadzór 
autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowania 
rozwiązań zamiennych. 

• Stosować materiały budowlane posiadające atesty i certyfikaty 
dopuszczenia do prac w budownictwie. 

 
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 
 

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi klasy odporności pożarowej 
budynków, projektowany budynek zalicza się do klasy „D” odporności 
ogniowej.  
        
Budynek posiada jedną strefę pożarową: ZLIII 

 
Konstrukcję stropów żelbetowych zabezpieczyć do stopnia trudno 
zapalności, obłożyć płytami GKF gr. 12,5 mm w klasie EI 30 odporności 
ogniowej. W pomieszczeniach, w których znajdują się kotły, 
przylegająca podłoga lub ściana powinna być wykonana z materiałów 
niepalnych. W przypadku wykonania podłogi lub ścian pomieszczenia z 
materiałów palnych, powierzchnia w odległości min. 0,5 m od krawędzi 
kotła powinna być w sposób trwały pokryta materiałem niepalnym. 
Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z 
materiałów palnych. 
 



 

Dodatkowo budynek został wyposażony w oświetlenie z modułem 
awaryjnym oraz dwie gaśnice proszkowe 6 kg.  
 
Dojazd do budynku jednostek straży pożarnej od strony drogi krajowej 
nr 2. 

 
5. ZAŁOŻENIA WYKORZYSTANIA POMIESZCZE Ń 

 
Pomieszczenia zostaną wykonane oraz wyposażone zgodnie z 

załączonym projektem technologicznym. 
W części usługowej przebywać będzie jednorazowo maksymalnie 4 osoby 
razem z obsługą. 
Maksymalny czas pracy w budynku to 8 h/dobę. 

 
6.  ANALIZA MO ŻLIWO ŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH    
       ŹRÓDEŁ ENERGII 

 
Analiza techniczna, ekonomiczna i środowiskowa możliwości 
racjonalnego wykorzystania różnych technologii OZE dla 
projektowanego budynku wykazała, że opłacalne jest zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii, takich jak energia promieniowania 
słonecznego w postaci kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej.  
 
Analiza wykazała ponadto iż nieopłacalne jest stosowanie odnawialnych 
źródeł energii, takich jak: energia wiatru, a także możliwość 
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
decentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania 
 

7. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-
MONTA ŻOWYCH 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
 

Nowy Tomyśl, czerwiec 2016 r.                          
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1.   Podstawa opracowania 
    - zlecenie inwestora 

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 61/2011 syg. IGP.6730.58.2011  
  wydana przez Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 21.12.2011r.; 
- Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy nr 10/2016  
  syg. IGP.6730.92.2015  wydana przez Wójta Gminy Miedzichowo z   
  dnia 10.02.2016 r.; 
- Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy nr 16/2016  
  syg. IGP.6730.5.2016  wydana przez Wójta Gminy Miedzichowo z   
  dnia 08.03.2016 r.; 

          - Postanowienie dotyczące omyłki wydane przez Wójta Gminy  
            Miedzichowo; 

- Dokument potwierdzający, że nie jest wymagane wyłączenie gruntu z  
   produkcji rolnej.; 
- Mapa do celów projektowych  w skali 1:500 wykonana przez geodetę 
uprawnionego Panią Urszule Pigłas aktualna na dzień 02.04.2016 r.; 
 

2.    Lokalizacja budynku 
Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku 
gospodarczo – mieszkalnego o część usługową zlokalizowana będzie w 
istniejącym budynku gospodarczo – mieszkalnym na działce o numerze 
ewidencyjnym 28/4 w miejscowości Trzciel Odbudowa, gm. 
Miedzichowo, będącej własnością inwestorów. Projektowany budynek 
to obiekt dwukondygnacyjny (parter + piętro), niepodpiwniczony w 
konstrukcji murowanej, z dachem płaskim dwuspadowym o nachyleniu 
połaci dachowej 4 ° pokrytym papą termozgrzewalną oraz klatką 
schodową i tarasem z dachem płaskim jednospadowym o nachyleniu 
połaci dachowej 1 ° pokrytym papą termozgrzewalną. 

 
3.    Opis zagospodarowania działki 

 
3.1.   Opinia geotechniczna  

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych - Dz. U. Nr 81 z dnia 
25 kwietnia 2012r. dla projektowanych budynków podłoża przyjęto: 

- warunki gruntowe proste - jednorodny grunt piaski drobne 30,00 
kPa. 16,5 deg, 52000,00 kM, kąt 65000,00 kPa. 

Na podstawie map glebowych stwierdzono, że pod warstwa gleby grub. 
30-40 cm występują grunty rodzime mineralne w postaci piasków 
gliniastych. Warunki gruntowe określa się jako proste. Obliczeniowy 
opór jednostkowy podłoża gruntowego przyjęto 0,15MPa. 
Projektowany budynek zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 



 

3.2    Obiekty i urządzenia 
 
3.2.1  Na działce o nr ewid. 28/4 w chwili obecnej zlokalizowany jest 

budynek gospodarczo - mieszkalny (objęty projektem), budynek 
gastronomiczny z zadaszonym tarasem, trzy altany drewniane oraz 
cztery budynki gospodarcze. 

 
3.2.2  Na działkę, na której zlokalizowana będzie inwestycja prowadzić 

będzie istniejący zjazd z działki nr 62/1 – droga krajowa nr 2. 
 
3.2.3  Sieć kanalizacyjna 

Projektowany budynek wyposażony będzie w instalację 
odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej z istniejącego 
przyłącza.  
 

3.2.4  Sieć wodociągowa 
Projektowany budynek wyposażony będzie w przyłącze do sieci 
wodociągowej z istniejącego przyłącza. 
 

3.2.5  Sieć elektryczna 
Projektowany budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną z 
istniejącego przyłącza. 

 
3.2.6   Ogrzewanie budynku 

Projektowany obiekt wyposażony będzie w instalację c.o. zasilaną 
piecem na ekologiczne paliwo stałe. 
 

3.2.7   Odpady stałe gromadzone są w budynku gospodarczym i wywożone do 
miejsc ich utylizacji zgodnie z gminnym programem wywozów. 

 
3.2.8   Woda deszczowa z projektowanego obiektu odprowadzona zostanie 

powierzchniowo na własny teren nieutwardzony. 
 
4.     Dojścia i dojazdy 
 
4.1    Dojazd do przedmiotowej działki odbywać się będzie istniejącym 

zjazdem z działki nr 62/1 – droga krajowa nr 2. Komunikacja na 
terenie działki odbywać się będzie zgodnie z opracowanym projektem 
zagospodarowania terenu (na dotychczasowych zasadach). 

 
 
 



 

4.2     Parkowanie pojazdów na terenie działki wg projektu zagospodarowania 
terenu (na dotychczasowych zasadach). 17 miejsc parkingowych 
zlokalizowanych zostało na terenie działki. 

 
5.     Zieleń 

  Teren przedmiotowej działki porośnięty jest zielenią niską i wysoką 
nie kolidująca z projektowanymi pracami. 

 
    6.      Przedmiotowa działka,   na   której   projektuje  się  przebudowę, 

rozbudowę i nadbudowę budynku gospodarczo - mieszkalnego o część 
usługową nie podlega Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi 
Ochrony Zabytków w Poznaniu (nie jest wpisana do rejestru 
zabytków). 
Przedmiotowa działka nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
zawartych w decyzji o warunkach zabudowy. 

 
7.         Informacje dotyczące obszaru oddziaływania projektowanego  
            obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych interesów osób  
            trzecich  
 

Podstawa prawna:  
Art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane oraz  § 13a 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 
2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego.             
 
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego:  
Planowana zabudowa będzie stanowić kontynuację funkcji zabudowy 
i zagospodarowania terenu na przedmiotowej działce – tzn. 
gospodarczo – mieszkalno - usługową. Obszar oddziaływania 
projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku 
gospodarczo - mieszkalnego o część usługową mieści się w całości na 
działce o nr ewid. 28/4 w miejscowości Trzciel Odbudowa,              
gm. Miedzichowo. 
 
Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich  
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia 
dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 
przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do 



 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  Rozwiązania 
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, 
zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 
8.     Bilans powierzchni terenu 

  
powierzchnia działki                             : 1210600,00 m2  -100%        (A) 
 
pow. zabudowy projektowanego              : 259,60 m2    
budynku łącznie z rozbudową 

 
łączna pow. obiektów kubaturowych    :  1229,55 m2                                  (B) 
 
powierzchnia utwardzona                         :  5354,00 m2                                   (C) 
(drogi, chodniki)  
 
łączna pow. zainwestowania                   : 6583,55 m2            (D=B+C) 
 
powierzchnia zieleni biologicznie czynnej : 1204016,45 m2      (E=A-D) 
 
wskaźnik intensywności zabudowy            :   0,01 %                  (B/A) 
 
wskaźnik zainwestowania                            :  0,04 %                  (D/A) 
 
wskaźnik powierzchni zieleni                      :  99,96 %                (E/A) 
biologicznie czynnej 

 
 

Maksymalna wysokość dachu projektowanego budynku  
wynosi: +6,83  m n. p. t. 

 
 

Nowy Tomyśl, czerwiec 2016  r. 
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