
 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

DLA  BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI , 

ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ ZJAZDEM DROGOWYM 

                                                                                                              

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami, zbiornikiem 

wybieralnym na ścieki bytowe oraz zjazdu drogowego z drogi gminnej w miejscowości 

Jasiona. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Działka nr 172/2 oznaczona jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej dla celów 

projektowych kolorem żółtym i jest aktualnie nie zabudowana. Na działce znajduje się 

jedynie droga gminna o nawierzchni asfaltowej i częściowo ziemnej, służąca jako dojazd do 

budynków zlokalizowanych na sąsiedniej działce oraz stanowi dojazd do pól.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie działek. 

Na przedmiotowej działce planuje się budowę świetlicy wiejskiej służącej jako miejsce 

spotkań okolicznych mieszkańców. Budynek o wymiarach 7,14x13,87m i wysokości 4,37m 

parterowy, wolnostojący z dachem dwuspadowym o pochyleniu 10°. Pokrycie dachu i 

obudowa ścian będzie wykonana z płyt warstwowych. Do budynku doprowadzone będą 

przyłącza – elektryczny, wodociągowy oraz kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków 

bytowych będzie do projektowanego zbiornika szczelnego, wybieralnego o poj.     m3. Przed 

budynkiem projektuje się wykonać dojście o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 

gr. 6cm. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię 



 

zlokalizowaną przy głównym wejściu. Projektuje się również wykonanie miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych w ilości 4 miejsc o wymiarach 2,4x5,0m. 

Nawierzchnia miejsc postojowych będzie utwardzona z kruszywa łamanego. Na działce 

wydzielono miejsce do gromadzenia odpadów stałych w kontenerze wolnostojącym.  

Przedmiotowa działka wykazuje dość duże pochylenie terenu stąd też przyszła inwestycja 

będzie wymagać niwelacji terenu oraz budowę skarp. Usytuowanie budynku, przyłączy oraz 

miejsc parkingowych pokazano na mapie do celów projektowych w skali 1:500.    

 

4. Bilans terenu.  

Działka posiada powierzchnię ogólną 1700m2. Na powierzchnię wymienioną składają 

się następujące obiekty:  

 

Powierzchnia w m2 Procent pow. działki

Razem powierzchnia działki 1700,0

Istniejace drogi 400,0 23,5

Projektowane budynki 99,0 5,8

Proj. dojścia, dojazdy i naw. utwardzone 143,0 8,4

Razem budynki, dojścia i naw. utwardzone 642,0 37,8

Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy 5,8

Pow. biologicznie czynna 1058,0 62,2
 

5. Ochrona zabytków 

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.  

6. Budynek nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

 



 

7. Ochrona przeciwpożarowa 

Projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.Ust. Nr.121 poz. 1137) podlega sprawdzeniu pod 

względem ochrony p. pożarowej. 

 

8. Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko naturalne.  

a) emisja zanieczyszczeń 

Nie przewiduje się żadnych źródeł emisji zanieczyszczeń 

b) emisja hałasu, wibracji i promieniowania 

Projektowany obiekt nie będzie emitował wibracji ani promieniowania a poziom 

hałasu będzie mieścił się w normach. 

c) wpływ na środowisko naturalne 

Nie przewiduje się zagrożeń środowiska przy eksploatacji przedmiotowego obiektu. 

Przewidywany pobór wody pitnej będzie wynosił 1,00m3/dobę. Ścieki o charakterze 

komunalnym odpływać będą do projektowanego zbiornika szczelnego, wybieralnego a 

następnie odbierane będą i odwożone do oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowaną firmę 

w ilości porównywalnej do ilości pobranej wody. Odpady stałe komunalne gromadzone będą 

w pojemnikach i odwożone na gminne wysypisko śmieci. .    

Obiekt ogrzewany będzie energią elektryczną, stąd też nie będą przy tym emitowane żadne 

zanieczyszczenia. Projektowana budowa nie pogorszy warunków ochrony środowiska i 

sanitarnych. Wody opadowe odprowadzane będą na działkę inwestora. Glebę urodzajną z 

wykopów pod budynkiem należy rozplanować na terenie działki.  

  

9. Charakterystyka geologiczna. 

 Projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej. Podczas badań gruntowych 

stwierdzono występowanie gliny przewarstwionej piaskami gliniastymi. W przypadku 

wystąpienia innych warstw gruntów należy skontaktować się z projektantem. Odbiorowi przez 

projektanta  podlegają również wykopy pod fundamenty.  

                                                                                             ---------------------------------- 


