
OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· zlecenie inwestora

· uzgodnienia projektowe

· Decyzja o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4 P 7331/4/04 z

dnia 10.12.2004 wydana przez Wójta Gminy Starcza.

2. INWESTOR

Gmina Starcza

ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

3. LOKALIZACJA

Własna, ul. Zdrowa 3, (dz. nr ewid. 19/4, k.m. 1, obr. Własna)

      4. DANE OGÓLNE

6  funkcja projektowana – usługowa: obiekt słuŜby zdrowia

6  technologia wykonawstwa – tradycyjna

6  liczba kondygnacji – 1 (bedąca przedmiotem opracowania)

      5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Będąca  przedmiotem  opracowania  działka  nr  ewid.  19/4,  k.m.  1,  obręb  Własna

połoŜona we Własnej przy ul.  Zdrowej  3 jest zabudowana istniejącym budynkiem

gminnego ośrodka zdrowia dp przebudowy i rozbudowy.

      6. INSTALACJE

Z  wykorzystaniem  istniejących  przyłączy  i  urządzeń,  OPRACOWANIA

BRANśOWE niniejszego opracowania

· woda

· kanalizacja sanitarna

· energia elektryczna



· instalacja c.o.

· odprowadzenie wód deszczowych

· instalacja telefoniczna

· wentylacja

· odpady:    - istniejące miejsce do czasowego magazynowania

odpadów,  do  odpadów  niebezpiecznych  w  sposób  zapewniający  ochrone

środowiska  gruntowo-wodnego  przed  zanieczyszczeniami,

WYSPECJALIZOWANE PRZEDSIĘBIORSTWO UTYLIZACYJNE

     7.  PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projekt  zakłada  przebudowę  i  rozbudowę  budynku  gminnego  ośrodka  zdrowia

zlokalizowanego na przedmiotowej  działce.  W projektowanym ośrodku zdrowia  będą

prowadzone  usługi  związane  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem.  W  przedmiotowym

budynku  w  części  istniejącej  na  poziomie  piętra  I  znajdują  się  dwa  mieszkania  z

osobnym  niezaleŜnym  wejściem.  Lokale  te  beda  zamieszkane  przez  pracujących  w

ośrodku lekarzy,

Projektowany  stan  zagospodarowania  działki  wpłynie  pozytywnie  na  jej  wartość

uŜytkową oraz podniesie walory estetyczne. 

Podjazdy oraz podejścia do budynku wykonane z bruku betonowego barwionego.

Oświetlenie podejścia i podjazdu lampami ogrodowymi w oprawach hermetycznych wys.

ok. 0,8 ponad poziom terenu.

– Odprowadzenie wód opadowych – OPRACOWANIE BRANśOWE.

– Planowana inwestycja nie obejmuje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko.

– Geometria dachu w nawiązaniu do istniejącego: dach płaski.

– Wysokość budynku: ok. 8,50 m.

– Szerokość  elewacji  frontowej  od  ul.  Zdrowej  (suma  budynku  istniejącego  i

rozbudowy): 20,14 m.

     8. BILANS TERENU

– powierzchnia przedmiotowej działki – ok. 2212 m2

– powierzchnia  zabudowy  projektowanej  rozbudowy  stanowi  20%  przedmiotowej

działki



–  powierzchnia biologicznie czynna stanowi 64% przedmiotowej działki  

– miejsca parkingowe w ilości umoŜliwiającej pełną obsługę projektowanej zabudowy 

– przedmiotowy budynek odpowiada przepisom lokalizacji i usytuowaniu budynków na

podstawie  rozporządzenia  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, a takŜe ochronie przeciwpoŜarowej.

– obsługa komunikacyjna przedmiotowej działki istniejącym zjazdem indywidualnym z

ul. Zdrowej

– miejsce  na  pojemniki  na  gromadzenie  odpadów stałych  zostało  przewidziane  na

terenie własnej działki.


