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Projekt zagospodarowania terenu.
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-

Mapa do celów projektowych.

1:500

A-1

Rzut parteru. Rzut dachu. Przekrój A-A.

1:100

A-2

Elewacje.

1:100

K-1

Więźba dachowa.

1:100

K-2

Przekrój poprzeczny
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E-1

Sieci elektroenergetyczne

1:200

E-2

Rzut instalacji elektrycznej garażu

1:50

E-3

Schemat instalacji elektrycznej

-
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, z późniejszymi zmianami), że wymieniony poniżej projekt budowlany został opracowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Projekt zagospodarowania działki lub terenu - część opisowa.
1)

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż
jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia inwestycyjnego, a w razie potrzeby
kolejność realizacji obiektów;
Inwestycja polega na budowie garażu na trzy stanowiska uzupełniającego zespół zabudowy
Stacji Ratunkowej Grupy Sudeckiej GOPR w Międzygórzu z niezbędnymi instalacjami
(wewnętrzna linia zasilająca) oraz urządzeniami budowlanymi (teren utwardzony
zapewniający dojazd do budynku).

2)

Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.
Projektowany garaż uzupełnia zespół zabudowy obejmujący budynek stacji ratunkowej oraz
garażu, teren utwardzony zapewniający dojście i dojazd do tych budynków w obrębie którego
zlokalizowane są miejsca postojowe. Ponadto w granicach działki zlokalizowany jest zbiornik
na nieczystości ciekłe z wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do stacji ratunkowej,
podziemny zbiornik gazu z wewnętrzną instalacją gazu do stacji ratunkowej, przyłącze wody i
wewnętrzna instalacja wody w granicach działki. Poniżej zespołu zabudowy znajduje się
niewielki staw, a za projektowanym garażem niewielka wiata. Inne formy zagospodarowania
terenu to wewnętrzne linie zasilające i linia oświetlenia terenu oraz mury oporowe i schody
terenowe usytuowane wzdłuż ulicy Śnieżnej.

3)

Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane
związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający
parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu
zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania
działki lub terenu.
Aspekty o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego - w zakresie dróg pożarowych, w ramach opracowania
nie występują. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę - woda zapewniana w ramach ilości
wody przewidywanej dla jednostki osadniczej. Nie zmienia się również obsługa
komunikacyjna nieruchomości. W zakresie dotyczącym urządzeń budowlanych projektowane
urządzenia budowlane to teren utwardzony zapewniający dojście i dojazd do projektowanego
budynku garażu. Wewnętrzna linia zasilająca od istniejącego złącza do projektowanego
budynku garażu na trzy stanowiska – jest wyłączona z zakresu projektu budowalnego.

4)

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów
budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia
zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
powierzchnia działki
powierzchnia zabudowy
w tym budynki istniejące
projektowany budynek garażu
powierzchnia biologicznie
czynna
powierzchnie utwardzone

7100,00 m²
324,65 m²
204,08 m²
120,57 m²
5883,72 m²

100%
5%

891,63 m²

12%

w tym powierzchnie
utwardzone istniejące
powierzchnie utwardzone
projektowane

597,16 m²
294,47 m²

83%

.

5)

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Teren objęty opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytków. Teren objęty
opracowaniem projektowym podlega nie ochronie na podstawie ustaleń obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
.

6)

Zgodność zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami MPZP.
Zamierzenie inwestycyjne znajduje się w miejscu gdzie obowiązuje - miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA Nr X/122/11 RADY MIEJSKIEJ
w BYSTRZYCY KŁODZKIEJ - z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru wsi Międzygórze.
Przeznaczenie terenu - dUS - pod zabudowę sportowo-rekreacyjną z zielenią towarzyszącą.
Dla terenu ustala się: 1) utrzymanie i budowę budowli, urządzeń i budynków sportowych
i rekreacyjnych, w tym zaplecza socjalnego.
Projektowany garaż, który uzupełnia zespół zabudowy związany z funkcjonowaniem
oraz obsługą turystyki górskiej w rejonie Masywu Śnieżnika, należy zakwalifikować
jako zabudowę sportowo-rekreacyjną. Projektowane zagospodarowanie terenu wpisuje
się w funkcję dla terenu zdefiniowaną w planie miejscowym - stanowiąc kontynuację
i uzupełnienie jego funkcji przewidzianej w planie miejscowym.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy. Zgodnie z § 5 ust. 8 planu - dla zapewnienia ciągłości
kulturowej wymaga się stosowanie form nawiązujących do stylów historycznych
reprezentowanych przez obiekty zabytkowe, poprzez sytuację, skalę, bryłę, podziały
architektoniczne, proporcję powierzchni murów i otworów, materiały wykończeniowe i detal
oraz nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej oraz
dziedzictwa historycznego.
Nawiązanie poprzez detal i formę dachu akcentującą centralnie położoną bramę garażową.
§ 5 ust. 10 planu - wymagana forma dachu.

-

Dla budynków gospodarczych i garaży - forma dachu dostosowana do dachu budynku
mieszkalnego lub usługowego, dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe
o jednakowym nachyleniu połaci 20°-40°, z wysuniętymi okapami, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dachy jednospadowe; dla wszystkich obiektów
usytuowanych na działce obowiązuje ten sam kąt nachylenia połaci oraz materiał pokryciowy;
Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu 30 stopni.
Jeden z istniejących w granicach działki budynków ma taki kąt nachylenia dachu.
Pokrycie dachu - dachówka w kolorze grafitowym, jak na istniejących budynkach.

-

Wymaganym pokryciem dachu dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej jest dachówka
ceramiczna lub elementy dachówko podobne, w naturalnym ceglastym kolorze. Wymóg nie
dotyczy obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, dla których ustalenia zmienić może
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
Nie dotyczy - obiekt nie stanowi zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej.
§ 5 ust. 10 planu - wysokość obiektów budowlanych;
Wysokość budynku liczona od poziomu terenu do głównej kalenicy, przy zachowaniu wymagań
dotyczących ochrony interesów osób trzecich w zakresie dostępu światła dziennego
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna wynosić: 1) dla nowej zabudowy:
e) dla garaży - do 6 metrów.
Wysokość budynku w kalenicy nie przekracza 6 m;

§ 6 planu - parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania terenów ustala się parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać: b) w terenach U,
UK, UT, US - 50% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją;
Powierzchnia zabudowy stanowi 5% powierzchni działki.
W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania terenów ustala się parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy: 2) powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż:
b) w terenach U, UK, UT, US - 30% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją.
.

Powierzchnia biologicznie czynna obejmuje 83% nieruchomości.
§ 10 planu – lokalizacja zamierzenia w granicach obszaru Natura 2000;
Działka, gdzie zlokalizowane jest zamierzenie inwestycyjne znajduje się w granicach obszaru
Natura 2000 – Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH20016. Działka jest zabudowana,
w ciągłym użytkowaniu od około 10 lat - kiedy w jej granicach rozpoczęto użytkowanie
zespołu budynków stacji ratunkowej pogotowia górskiego. Również część działki, która
przeznaczona jest pod realizację zamierzenia inwestycyjnego jest użytkowana. Projektowany
budynek uzupełnia istniejący zespół zabudowy nie powodując zintensyfikowania obecnego
sposobu użytkowania działki. Skala przedsięwzięcia jest nieznaczna, a w wyniku realizacji
przedsięwzięcia zasięg oddziaływania zespołu zabudowy zlokalizowanej w granicach
nieruchomości nie zmienia się. Charakter użytkowania nieruchomości oraz jej odległa
lokalizacja względem siedlisk i gatunków dla których ochrony ustanowiony jest obszar
PLH20016 sprawia, że nie jest możliwe zidentyfikowanie oddziaływania zamierzenia na stan
ochrony siedlisk i gatunków, integralność bądź spójność obszaru. W związku z powyższym
uznać należy, że nie jest możliwe zidentyfikowanie przesłanek, które uzasadniałyby
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania zamierzenia na obszar Natura 2000.

-

Opis techniczny - projekt architektoniczno-budowlany.

-

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO).
Określenia obszaru oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego dokonano w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza przepisów tego
rozporządzenia nie pozwala na wskazanie przepisu prawa z którego wynikałoby, że projektowane
zamierzenie inwestycyjne dotyczyć może interesu prawnego lub obowiązku właścicieli
nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących terenem, gdzie realizowane będą roboty budowlane.
Realizacja inwestycji nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, działek
sąsiadujących z inwestycją. W związku z powyższym, obszar oddziaływania obiektu mieści się
w całości na działkach, w granicach których zlokalizowane jest zamierzenie inwestycyjne.

-

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę,
zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji.
Budynek o jednej kondygnacji i otwartej przestrzeni wewnątrz - o powierzchni użytkowej
105,85 m2 - przeznaczony na sprzęt i pojazdy wykorzystywane w ratownictwie górskim.
Kubatura budynku wynosi 584,20 m3. Pozostałe parametry charakterystyczne budynku
wskazano w części rysunkowej projektu budowlanego.

-

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

-

FUNDAMENTY.
Fundamenty należy posadowić na poziomie -1,20 m. Pod fundamentami należy wykonać
warstwę betonu B-7,5 o grubości około 10 cm. Ławy fundamentowe o szerokości
60*40 cm, zbrojone podłużnie 4*ø12, strzemiona ø6 co 30 cm, z zachowaniem otuliny 5 cm.

-

ŚCIANY FUNDAMENTOWE.
Projektuje się ściany fundamentowe o grubości 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej. Na ławach fundamentowych i na górnej płaszczyźnie ściany fundamentowej
należy ułożyć izolację przeciwwilgociową.

-

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE.
Pustak ceramiczny 25 cm przeznaczony do budowy ścian nośnych - na „pióro-wpust”.
WIEŃCE.
Wieniec żelbetowy (beton B-20) – zbrojenie: 4*ø12 + strzemiona ø6 co 20 cm. Ciągłość
prętów podłużnych: zakład jaki należy stosować dla prętów żebrowanych - 40 średnic pręta;
dla prętów gładkich – 30 średnic pręta + haki-zagięcia. Kotwienie prętów podłużnych
wieńców w wieńce do nich prostopadłe na minimum 80 cm. Z wieńca wystawić kotwy M12
co 100-150 cm do mocowania murłaty.
DACH.
Z drewna konstrukcyjnego klasy C24.
Rysunek wiązarów i przekroje elementów wskazano w części rysunkowej projektu.

-

-

-

Bezpieczeństwo pożarowe.
Projektowany budynek to budynek niski o kategorii zagrożenia ludzi PM oraz maksymalnej
gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] ≤ 500. Dla budynku
o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) wymaganą klasa odporności
pożarowej to E.
Maksymalna gęstość
obciążenia ogniowego
strefy pożarowej
w budynku
Q [MJ/m2]

Budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej
(bez ograniczenia
wysokości)

1

Budynek wielokondygnacyjny
niski

średniowysoki

wysoki

wysokościowy

(N)

(SW)

(W)

(WW)

2

3
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5

6

Q ≤ 500

"E"

"D"

"C"

"B"

"B"

500 < Q ≤ 1000

"D"

"D"

"C"

"B"

"B"

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

główna
konstrukcja
nośna

konstrukcja
dachu

strop1)

ściana
zewnętrzna1), 2)

ściana
wewnętrzna1)

przekrycie
dachu3)

1

2

3

4

5

6

7

E I 154)

R E 15

(-)

(-)

(-)

(-)

E I 30
"C"

R 60

R 15

R E I 60
(o↔ i)
E I 30

"D"

R 30

(-)

R E I 30
(o↔ i)

"E"

(-)

(-)

(-)

(-)

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości
od obiektów sąsiadujących - budynek jest oddalony od najbliżej położnego w granicach
nieruchomości budynku garażowego o ponad 14 m. Odległość budynku od granic działki
wynosi od około 25 do 33 m.

-

Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych.

-

Instalacje i urządzenia elektryczne.
Zakresem opracowania objęta jest wewnętrzna instalacja rozdzielczo-zasilająca oraz
instalacja oświetleniowa w budynku. Wewnętrzna linia zasilająca od istniejącego złącza
do projektowanego budynku garażu – jest wyłączona z zakresu projektu budowalnego.

-

ZASILANIE BUDYNKU.
Projektowany budynek przewiduje zasilić się z istniejącego złącza kablowego usytuowanego
na tej samej działce, linią kablową YKY 5x6mm2 oznaczona symbolem WLZ E1. Przebieg
trasy kabla WLZ E1 został przestawiony na projekcie zagospodarowania terenu. Kabel
układać w wykopie, na głębokości 0,7 m w warstwie piasku o grubości 2x 0,1 m. Następnie
przysypać warstwą grubości minimum 0,15 m oczyszczonego gruntu rodzimego i przykryć
folią z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5 mm i szerokości
przykrywającej ułożony kabel (nie mniej niż 0,2 m). Wykop zasypać kolejną warstwą gruntu
rodzimego całość zagęścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. Odcinek kabla prowadzony
wewnątrz budynku na całej długości zabezpieczyć rurą osłonową DVK 50.
Wykonanie linii zasilającej jest wyłączone z zakresu projektu budowlanego.

-

ROZDZIELNICA E01.
Rozdzielnice główna budynku wykonać w rozwiązaniu podtynkowym stosując obudowę
modułową o rozmiarze nie mniejszym niż 3x16 oraz o stopniu ochrony IP40 i IK07.
Usytuowanie rozdzielnicy w rzucie przedstawia rysunek E-2, wysokość montażu należy
dostosować do wysokości montowanej obudowy, przy czym górna krawędź rozdzielnicy nie
powinna być usytuowana wyżej niż 1,90 m od poziomu posadzki. Schemat rozdzielnicy
przestawiono na rysunku E-3.

-

INSTALACJA ROZDZIELCZO-ZASILAJĄCA I OŚWIETLENIOWA.
Wewnętrzną instalację elektryczną prowadzić przewodem YDYp/YDY w tynku oraz
korytkami kablowymi podwieszonymi do konstrukcji budynku. Ewentualne odcinki
przewodów przebiegające w posadzce zabezpieczyć rurkami osłonowymi PCV. Szczegóły
dotyczące usytuowania elementów instalacji oraz wysokości montażowych określono
na rysunku E-2.

-

UZIOM FUNDAMENTOWY.
Należy wykonać sztuczny uziom fundamentowy wykonany płaskownikiem FeZe 30x4 mm,
połączenia należy skręcać lub spawać. W celu zmniejszenia rezystancji uziomu płaskownik
połączyć w kilku miejscach ze zbrojeniem konstrukcyjnym budynku. W rejonie rozdzielnicy
E01 wyprowadzić płaskownik FeZe 25x4 mm do głównej szyny wyrównawczej budynku.
Oczekiwana rezystancja uziomu poniżej 10 Ω.

-

INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ.
Jako system chroniący prze porażeniem prądem elektrycznym przewidziano samoczynne
wyłączenie zasilania (układ TN-S), przy wykorzystaniu samoczynnych wyłączników
nadprądowych oraz różnicowoprądowych o znamionowy prądzie różnicowym 30 mA.

-

UWAGI OGÓLNE.
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż wskazane w dokumentacji, pod
warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych.
Oprawy oświetleniowe oraz osprzęt elektryczny należy instalować zgodnie z informacjami
przedstawionymi na rzucie instalacji oraz schemacie elektrycznym.
Ewentualne zmiany w usytuowania ww. elementów należy uzgodnić z Inwestorem lub
Inspektorem nadzoru.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy dokonać niezbędnych badań i pomiarów
instalacji elektrycznej.

-
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Fundamenty należy posadowić na poziomie -1, 20 m.
Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu B-10
o grubości około 10 cm. Ławy fundamentowe o szerokości
60*40 cm, zbrojone podłużnie 4*ø12,
strzemiona ø6 co 30 cm, z zachowaniem otuliny 5 cm.
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