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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu:
Podstawa opracowania:
-

zlecenie i ustalenia z inwestorem,
mapa sytuacyjno - wysokościowa,
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu,
aktualne przepisy.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Zagospodarowanie działki nr 227 obr. geo. 10, miasto Słupsk:
„Wymiana nawierzchni utwardzonej oraz komunikacji przy budynku Żłobka nr 1
w Słupsku”
2. Istniejący stan:
Działka nr 227, obr. nr 10 zlokalizowana jest w zachodniej części miasta Słupsk.
Nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
działek zajętych przez usługi. Do działki od strony północnej przylegają tereny
publiczne tj. pas zieleni przy ulicą Andersa. Teren posiada płaskie ukształtowanie.
Działka jest zagospodarowana przez budynek żłobka, posiada infrastrukturę,
w tym nawierzchnię służąca komunikacji pieszo – samochodowej oraz kanalizację
deszczową.
3. Projektowane działanie w zakresie zgodnym z załącznikami graficznymi:
a) Wymiana nawierzchni utwardzonej oraz komunikacji.
Wymiana powierzchni dotyczy: dojścia i strefy przed wejściem głównym budynku,
placu z dojazdem do zaplecza technicznego, komunikacji tzn. „chodnika” między tymi
dwoma płaszczyznami oraz opaskę wokół obiektu.
Po zdjęciu istniejącej nawierzchni i oczyszczeniu terenu projektuje się ułożenie
odpowiednio warstw, wprowadza się 1 rodzaj nowego wykończenia.
Wariant 1. wykończenia z kostki betonowej, przewiduje się: następujące warstwy:
- kostka betonowa, szara 10x20x8cm
- gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie
- gr. 20cm
- warstwa ulepszonego podłoża
grunt stabilizowany cementem
- gr. >15cm
b) Wprowadzenie małej architektury:
- nie wprowadza się.
4. Zestawienie:
a) nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej:
- pow.=520m²
b) trawa:
- pow.=470m2
5. Informacje i dane:
a) rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
(wynikające z aktów prawa miejscowego lub DWZ):- nie występują w zakresie projektu,
- konieczność dostosowania parkingu do istniejącej kanalizacji deszczowej.
b) Ochrona konserwatorska: -nie występuje
c) Wpływ eksploatacji górniczej na działkę: Nie dotyczy, działka znajduje się poza
obszarem oddziaływania eksploatacji górniczej.
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d) Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:
- nie wykraczają poza obowiązujące normatywnie przyjęte wskaźniki. Wpływ
obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane są zgodnie z odrębnymi przepisami
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach
pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami
technicznymi.
- budynek nie posiada aktualnie drogi pożarowej, podczas aktualnej inwestycji nie
przewiduje się jej budowy, należy przewidzieć budowę w przyszłości; sugeruje się
lokalizację drogi od strony południowej budynku lub przygotowanie ekspertyzy
zawierające odstępstwo.
7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego i robót budowlanych:
- istniejąca kanalizacja deszczowa do adaptacji.
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:
Działka przylega do innych działek będących własnością innych podmiotów.
Podczas wszystkich prac należy poszanować przylegające działki. Należy zadbać o
porządek oraz właściwe pozostawienie terenu zarówno inwestycyjnego jak również
przylegających terenów.
Podsumowanie:
Obszar oddziaływania zamierzonej inwestycji zamknie się w granicach działki nr 227,
obr. geo. 10[0010], miasto Słupsk[226301_1] -objętej inwestycją.
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U.2020.0.1333 t.j): Oświadczam, że projekt wymiany nawierzchni
utwardzonej oraz komunikacji przy budynku Żłobka nr 1 w Słupsku na działce
nr 227 obr. geo. 10 [0011], miasto Słupsk[226301_1], opracowany został zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

data: 10 IV 2021 r. autor projektu:
mgr inż. arch. Wiktor JANUSZ
upr. arch. PO/KK/275/2009
w specjaln. architektonicznej do projekt. bez ograniczeń
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