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3. OPIS TECHNICZNY  

 

3.1. DANE OGÓLNE 

  
3.1.1.Obiekt: 
Budynek garażowy 
 
3.1.2.Adres: 
Ostrów Wlkp. ul. Gdańska 36 
dz. nr 3/2; 4; 5 
Obręb ewidencyjny: 0014, Ostrów Wlkp. 
Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostrów Wlkp.- miasto 
 
3.1.3.Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 
 
3.1.4.Własność terenu: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 
 
3.1.5.Jednostka projektująca: 
Pracownia Architektoniczna „ARCUS” 
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 18 
 
3.1.6.Wykonawca: 
Wyłoniony zostanie przez Inwestora po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
 
3.1.7.Podstawa opracowania: 
- umowa z Inwestorem  
- mapa syt.-wys. w skali 1:500  
- Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr 6730.114.2017  z dnia 31.07.2017r. 
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

3.2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
  
3.2.1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 
obiektów: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany bu-
dowy garażu 3 stanowiskowego. Obiekt realizowany będzie jednoetapowo. Opraco-
wanie swym zakresem obejmuje część architektoniczną. 
 
3.2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, przewidywane zmiany, 
adaptacje i rozbiórki: 
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Działka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem biurowym, budyn-
kami garażowymi i warsztatowymi oraz budynkami technicznymi.  Wjazd na działkę 
od strony zachodniej z drogi publicznej – ul. Torowej i Gdańskiej.  
 
3.2.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budow-
lane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia tere-
nu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni: 
Budynek zaprojektowano w północnej części działki. Budynek zlokalizowany ścianą 
północną na granicy z działką nr 2, oraz w odległości 4,60m od istniejącego budynku 
od strony wschodniej. Działka posiada istniejący zjazd z ul. Gdańskiej i Torowej.  
Na terenie działki inwestorskiej jest wyznaczony boks śmietnikowy oraz istniejące 
miejsca postojowe. Przed wjazdem do garażu oraz wokół budynku należy wykonać 
utwardzenie z kostki betonowej oraz skorygować istniejącą wysepkę z zielenią.  
 
3.2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej lub terenu: 

• Bilans terenu dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

powierzchnie 
 

udział  
procentowy 

powierzchnia 

- projektowana powierzchnia zabudowy  3,45 % 42,55 m2 

- istniejąca powierzchnia zabudowy 21,72 % 267,10 m2 

- projektowane utwardzenia  1,21 % 14,90 m2 

- istniejące utwardzenia 47,80 % 588,00 m2 

- powierzchnia biologicznie czynna   25,82 % 317,45 m2  

- powierzchnia działki Inwestorskiej: 100,00 % 1230,00 m2 
• Bilans terenu dla obszaru decyzją o warunkach zabudowy nr 6730.114.2017 z dnia 

31.07.207r. 

powierzchnie 
 

udział  
procentowy 

powierzchnia 

- projektowana powierzchnia zabudowy  2,14 % 196,80 m2 

- istniejąca powierzchnia zabudowy 20,03 % 1834,50 m2 

- projektowane utwardzenia  0,185 % 16,94 m2 

- istniejące utwardzenia 31,03 % 2842,00 m2 

- powierzchnia biologicznie czynna   46,615 % 4267,76 m2  

- powierzchnia działki Inwestorskiej: 100,00 % 1230,00 m2 

 
3.2.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na pod-
stawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
Planowana inwestycja położona jest na terenie zidentyfikowanych stanowisk archeo-
logicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków archeologicznych (zespół „B”); 
podczas prac ziemnych związanych z zabudowaniem bądź zagospodarowaniem 
przedmiotowego terenu, należy prowadzić badania archeologiczne, na które na-
leży uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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3.2.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierze-
nia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego: 
Działka nie leży na terenach szkód górniczych. 
 
3.2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych za-
grożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów  
budowlanych i ich otoczenia: 
Budynek wykonany zostanie z materiałów dopuszczonych do stosowania w budow-
nictwie. Obiekt  docieplono zgodnie z PN-91/B-02020 (z późniejszymi zmianami). 
Budynek  nie ogrzewany.  Odpady powstałe na placu budowy wywożone będą przez 
firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich umów pomiędzy wykonawcą bu-
dynku a odbiorcą. Odpady stałe powstające w trakcie eksploatacji budynku groma-
dzone będą w pojemnikach 1m3 (5 pojemników na odpady segregowane i frakcję 
ogólną) i wywożone przez firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich umów.  
Budynek posiadał będzie wentylację grawitacyjną w postaci wywietrzaków grawita-
cyjnych. Ścieki deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej zlokalizo-
wanej na terenie działki inwestorskiej. 
 
3.2.8. Określenie oddziaływania obiektu: 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 4 i 5 obręb 0014, Ostrów Wlkp.. 
Budynek zlokalizowany jest w granicy z działką nr 2. Odległości od granic działek 
sąsiednich są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tzn. odpo-
wiednio 3m w odległości do ściany bez okien i 4m w odległości do ściany z oknami 
lub sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się 
w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z 
ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Projektowany obiekt nie narusza również przepisów rozdziału 2 w/w rozpo-
rządzenia dot. oświetlenia i nasłonecznienia a także §13 dotyczącego przesłaniania 
innych obiektów, a także działu VI dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego.  
 
ZAKRES ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU OBEJMUJE DZIAŁKĘ NR 2 STANOWIĄCĄ 
WŁASNOŚĆ MIASTA OSTRÓW WLKP.. 
 

3.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

 3.3.1. Zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia zabudowy  239,35 m2 

- powierzchnia użytkowa  216,05 m2   

- powierzchnia całkowita 239,35 m2   

- kubatura: 1472,00 m3 
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3.3.2. Wysokość, szerokość i długość budynku: 

- długość całego budynku: 18,45 m 

- szerokość całego budynku: 15,50 m 

- wysokość budynku od terenu do attyki: 6,17 m 

 
3.3.3. Liczba kondygnacji: 
Budynek garażowy jednokondygnacyjny.  
 
3.3.4. Wysokość pomieszczeń w świetle: 

- pomieszczenia garażowe 4,73 - 5,35 m 

 

3.4. WARUNKI I WYMAGANIA KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 
• obszar objęty decyzją o warunkach zabudowy nr 6730.114.2017 z dnia 31.07.207r. 

 

3.4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
Nieprzekraczalna linia zabudowy według załącznika graficznego do decyzji o warun-
kach zabudowy nr 6730.114.2017 z dnia 31.07.2017r. 
Projektowany budynek garażowy nie wykracza poza określoną w załączniku graficz-
nym linię zabudowy. 
 
3.4.2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do łącznej powierzchni działek do 
25%: 
Projektowana powierzchnia zabudowy wynosi 2,14%. Łączna powierzchnia zabudo-
wy dla obszaru objętego decyzją o warunkach zabudowy wynosi 22,17% i nie prze-
kracza wartości określonej w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 
 
3.4.3. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40%: 
Zaprojektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 4267,76 m2, t.j. 46,615% 
powierzchni działki, zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. 
 
3.4.4. Szerokość elewacji frontowej budynku nie więcej niż 20,0m:  
Szerokość elewacji frontowej budynku wynosi 18,45m, zgodne z decyzją o warun-
kach zabudowy. 
 
3.4.5. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do najwyżej położonej krawędzi 
dachu od średniego poziomu ternu przed wejściem do budynku): nie więcej niż 7,0m: 
Wysokość budynku garażowego do okapu wynosi 5,02m. 
 
3.4.6. Geometria dachu (kąt nachylenia, układ kalenicy i połaci dachowych): dach 
płaski (kąt nachylenia połaci dachowych do 15°:  
Zaprojektowano dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej wynoszą-
cym 3,0°, zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. 
 

• obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
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Plan nie określa żadnych wymagań bilansowych oraz nie wyznacza linii zabudowy, 
dopuszcza natomiast budowę jeżeli nie zakłóci to funkcjonowania systemów, na któ-
re składają się elementy wymienione w ust. 1.  
 
Część budynku zlokalizowana w obszarze objętym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego  jest zgodna z zapisami planu. 
 
 

3.5. UWAGI KOŃCOWE 

 
3.5.1. Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy  
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP. 
 
3.5.2. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględnia-
jąc specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  
 
 
 

 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Budynek garażowy 

 
 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Ostrów Wlkp. ul. Gdańska 36 
dz. nr 3/2; 4; 5 
Obręb ewidencyjny: 0014, Ostrów Wlkp. 
Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostrów Wlkp.- miasto 

 
 

INWESTOR: 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 

 
 

SPORZĄDZAJĄCY 
INFORMACJĘ: 

mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Owsiana 15 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrów Wlkp., dnia  21.08.2017 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

4.1. Zakres robót dla całego zmierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji po-
szczególnych obiektów: 
Zakres robót obejmować będzie budowę garażu 3 stanowiskowego. Obiekt realizo-
wany będzie jednoetapowo. Opracowanie swym zakresem obejmuje część architek-
toniczną. 
 
4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Działka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem biurowym, budyn-
kami garażowymi i warsztatowymi oraz technicznymi.  Wjazd na działkę od strony 
zachodniej z drogi publicznej – ul. Torowej i Gdańskiej.  
  
4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwa-
rzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: prace prowadzone będą przy czyn-
nej, działającej przepompowni ścieków. Na terenie występują liczne instalacje pod-
ziemne. 
 
4.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas reali-
zacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 
 
4.4.1.Przewiduje się prace w wykopach do głębokości 2,0m podczas robót funda-
mentowych i instalacyjnych. 
 
4.4.2. Przewiduje się prace montażowe na wysokościach do 6,5m podczas prac 
związanych z montażem konstrukcji dachu. Prace te prowadzone będą przy użyciu 
dźwigu oraz rusztowań. 
 
4.4.3. Wjazd i wyjazd z palcu budowy na drogę publiczną ul. Gdańską od strony za-
chodniej o małym natężeniu ruchu. 
 
4.4.4. Sprzęt elektryczny winien być sprawdzony przez osobę uprawnioną. 
Zapewnić bezpieczną pracę urządzeń. Instalacje elektryczną zabezpieczyć wyłączni-
kami p. porażeniowymi.  
 
4.5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie dokumenty świadczące o odby-
tych szkoleniach z zakresu BHP odpowiednich dla wykonywanych robót. Ponadto dla 
robót specjalistycznych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania 
tych robót. 
 
4.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebez-
pieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól-
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nego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru: 
Plac budowy powinien być zagospodarowany zgodnie z wymogami BHP oraz zasa-
dami sztuki budowlanej. Zabezpieczyć rusztowania oraz wszelkie otwory montażowe 
przed upadkiem człowieka i narzędzi. 
Plac budowy należy skutecznie wydzielić, wyznaczyć bezpieczne drogi ewakuacyjne. 
Na placu budowy należy wyznaczyć drogi komunikacyjne zapewniające sprawny 
wjazd i wyjazd. W razie potrzeby drogi należy tymczasowo utwardzić np. żelbetowy-
mi płytami drogowymi. Wjazd na plac możliwy jest z ul. Torowej i Gdańskiej  od stro-
ny wschodniej o małym natężeniu ruchu. 
 

 

Opracował: 
mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
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Oświadczenie 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  
(jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami)  oświadczam, że 
wykonany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu „Budynku garażowego” 
zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gdańskiej 36 (działka nr: 3/2; 4; 
5, obręb 0014), jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

 
 

mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
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