
 

Pracownia Projektowa GUERRAS Budownictwo 

    
    

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY    
ZAGOSPODAROWANIE TERENUZAGOSPODAROWANIE TERENUZAGOSPODAROWANIE TERENUZAGOSPODAROWANIE TERENU    

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

Nazwa Obiektu 
PROJEKTWANY BUDYNEK GOSPODARCZY, 

ROZBIÓRKA ISTNIEJ ĄCEGO BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO 

Adres obiektu,  
nr ewidencyjne 

działek 

SMYKÓW 
 GMINA: SMYKÓW  

DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 206 
OBRĘB: 0007- SMYKÓW 

Inwestor, adres 
inwestora 

GMINA SMYKÓW 
SMYKÓW 91 

26-212 SMYKÓW 
Jednostka 
Projektowa  

Pracownia Projektowa GUERRASBUDOWNICTWO 
PRZEŁOM 21A   
26-080 MNIÓW  
Tel 691-566-361 

 
 
 
 

Zakres opracowania Funkcja Imię Nazwisko nr uprawnień Podpis data 

ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU 

Opracował mgr inż. Katarzyna GRABKA 

07. 2015 

Projektował 
mgr inż. Stanisław GRUDZIEŃ 

228/Kl/72 
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej 

07. 2015 

 
 
 

       Niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘCZĘCZĘCZĘŚĆ OPISOWAŚĆ OPISOWAŚĆ OPISOWAŚĆ OPISOWA    
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

� Decyzja o warunkach zabudowy  
� uzgodnienia międzybranżowe 
� mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych  
� obowiązujące normy i normatywy 
� uzgodnienia z inwestorem 
� ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz.1126 z późniejszymi zmianami) 
� ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami) 
�  rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmian.), 
�  rozp. MT i GM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z dn. 27 kwietnia 2012r) 

� rozporządzenie M.G.P. i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

�  ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 452), 

�  rozporządzenie M.S.W. i A. z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),  

� rozporządzenie M.S.W. i A. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, 
poz. 563 z dnia 11 maja 2006r.),  

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 
czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 2 lipca 2013r., poz. 762). 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod budowę 
budynku gospodarczego wolnostojącego, niepodpiwniczonego wraz z realizacją urządzeń 
budowlanych niezbędnych do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, zlokalizowanego na 
działce 206, znajdującej się w miejscowości Smyków, gmina Smyków. Działka przeznaczona pod 
realizację zadania jest własnością inwestora. Linie rozgraniczające teren opracowania zostały 
oznaczone i pogrubione na rysunku projektu zagospodarowania terenu. 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

 Teren przeznaczony pod inwestycję jest obsługiwany przez istniejący zjazd z drogi 
powiatowej nr 0401 T, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 205. Rzędne terenu w obrębie 
opracowania kształtują się w okolicach 262,9- 264,6 m n.p.m. ze spadkiem  w kierunku 
południowo- wschodnim. Na działce znajdują się następujące budynki istniejące: 3 budynki 
gospodarcze, w tym 1 do rozbiórki, budynek mieszkalny, 2 budynki „inne” oraz budynek 
handlowy. 
 



 
 

 
4. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 

Inwestycja zlokalizowana na przedmiotowej działce od strony zachodniej graniczy  
z działkami zabudowanymi numer 207/1, 208/1, 208/9 i działką niezabudowaną numer 209/3. 
Od strony zachodniej i południowej graniczy z działką zabudowaną numer 210/1. Od strony 
północno- wschodniej graniczy z drogą krajową nr 74, oznaczoną w ewidencji gruntu nr 112. Od 
strony północnej graniczy z drogą powiatową nr 0401T- relacji Stąporków- Smyków- 
Radoszyce, oznaczoną w ewidencji gruntu numerem 205. 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 Wielkości 
projektowane 

Powierzchnia działki  5228 m2 

Projektowana powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 119,00 m2 

Łączna powierzchnia zabudowy istniejących budynków, pomijając budynek 
przeznaczony do rozbiórki 668,00 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego, przeznaczonego do rozbiórki 63,00 m2 

Powierzchnia projektowanych dojść i dojazdów z płyt ażurowych 550,00 m2 

Powierzchnia projektowanej pochylni przed projektowanym budynkiem 
gospodarczym 28,00 

Powierzchnia istniejących dojść i dojazdów Ok 240,0 m2 

Łączna powierzchnia zabudowy / powierzchnia działki  15,0 % 
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki objętej decyzją 79,8 % 

 
 
Budynek gospodarczy 

� Powierzchnia zabudowy –   119,00 m2 
� Powierzchnia pomieszczeń–   106,36 m2 
� Kubatura –           710 m3 
� Wysokość budynku do kalenicy –      7,20 m 
� Wysokość budynku do okapu –      4,34 m 
� wymiary zewnętrzne  

� długość-  8,50 m, szerokość-  14,00 m 
� Kąt nachylenia połaci dachowej –  30o 

 
� Odległość linii zabudowy od krawędzi drogi powiatowej nr 0401T- relacji 

  Stąporków- Smyków- Radoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntu nr 205– 72,00 m 
� Odległość linii zabudowy od krawędzi drogi krajowej numer 74, oznaczonej  

  w ewidencji gruntu numerem 112– 31,70 m 
 
 
 
5. DANE WYNIKAJĄCE ZE  SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
 

Roboty budowlane należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy pod nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia budowlane, tak aby ich 
realizacja nie naruszała interesów osób trzecich oraz przepisów art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r 
Prawo budowlane wraz z innymi przepisami.  



 
 

Projektowany obiekt zaliczyć można do budowli o szeroko znanych rozwiązaniach technicznych 
i technologicznych. Realizacja tego projektu nie wymaga zastosowania skomplikowanych 
technologii, uciążliwych maszyn i urządzeń oraz niebezpiecznych materiałów budowlanych.  
Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego na przedmiotowej działce nie wpłynie 
negatywnie na prawo do użytkowania działek sąsiednich oraz możliwości zagospodarowania 
tych działek. Projektowany obiekt nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania 
w stosunku do działek sąsiednich oraz nie stwarza źródła uciążliwości. 
 
5.1 Bezpieczeństwo konstrukcji projektowanego obiektu. 
 Budynek wraz z urządzeniami towarzyszącymi jest projektowany w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie oddziaływać w trakcie budowy i podczas użytkowania nie prowadziły 
do zniszczenia obiektu lub jego części bądź też uszkodzenia części budynku. Projektowany 
budynek usytuowany będzie bezpośrednio na jednorodnych warstwach nośnych przebiegających 
równolegle do powierzchni terenu o nośności gruntu ≥ 0.15 MPa. 
Wody gruntowe nieagresywne w stosunku do betonów, znajdujące się poniżej poziomu 
posadowienia fundamentów nie wpływają zasadniczo na obiekty budowlane. 
 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998r.- w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839), projektowany budynek zakwalifikowano do pierwszej 
kategorii geotechnicznej, dla której wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu.  
W obrębie rzutu budynku należy usunąć warstwę gleby urodzajnej do poziomu gruntu 
rodzimego. Na działce objętej opracowaniem występują tzw. inne tereny zabudowane i nie 
podlegają one wyłączeniu z produkcji rolnej. Ziemia pochodząca z wykopów związana z 
posadowieniem fundamentów budynku, która w całości zostanie na miejscu równomiernie 
rozplantowana po terenie działki, tym bardziej, że znacząca ich część stanowić będzie glebę 
urodzajną. 
 
5.2. Usytuowanie zamierzenia inwestycyjnego na działce. 
 Budynek gospodarczy przewidziany na działce zlokalizowano w oparciu  
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( DZ. U. Nr 75  
z 2002r.,poz.690 z późniejszymi zmianami), Ustawę z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) oraz Decyzję o warunkach zabudowy. 
 W stosunku do dróg zachowano linie zabudowy. Projektowany budynek odsunięto na 
odległość 72,00m od istniejącej krawędzi drogi powiatowej nr 0401T- relacji Stąporków- 
Smyków- Radoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 205 z elewacją frontową  
o szerokości 14,00m ścianą nie rozprzestrzeniającą ognia, wyposażoną w otwory okienne  
i drzwiowe oraz dachem nie rozprzestrzeniającym ognia. Projektowany budynek odsunięto 
również na odległość 31,70m od istniejącej krawędzi drogi krajowej nr 74, oznaczonej  
w ewidencji gruntu nr 112. Od strony południowej projektowany budynek gospodarczy 
usytuowany jest w odległości 3,0m od granicy z działką 210/1.  
 
5.3. Dojścia i dojazdy. 
     Działka budowlana na której realizowane jest zamierzenie inwestycyjne obsługiwana jest  
z drogi powiatowej nr 0401 T, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 205.  Na działce istnieją 
dojścia i dojazdy do istniejących budynków. Do projektowanego budynku gospodarczego  
projektuje się dojścia umożliwiające dostęp do drogi odpowiednie do przeznaczenia i sposobu 
ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych  
w przepisach. Istniejący zjazd spełnia parametry techniczne, określone w §79 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca1990r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 
430).  

 



 
 

 
 

5.4. Oświetlenie i nasłonecznienie. 
Projektowany budynek nie powoduje  zacieniania w stosunku do istniejących obiektów 

sąsiednich, a odległość budynku od innych obiektów umożliwia naturalne oświetlenie 
pomieszczeń znajdujących się w budynku. 

Podczas projektowania został spełniony warunek zawarty w § 13 ust. 1 rozp. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ponieważ 
odległość projektowanego budynku od innych obiektów umożliwia naturalne oświetlenie 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, między ramionami kąta 60o, wyznaczonego  
w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi 
okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część żadnego budynku lub 
obiektu w odległości mniejszej niż wysokość przesłania. 

W projektowanym budynku oraz budynkach umieszczonych na tej samej działce , a także 
na sąsiednich działkach nie występują pomieszczenia oraz uwarunkowania dotyczące czasu 
nasłonecznienia zawarte w § 60 ust. 1 i 2 rozp. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.  

 
5.5. Ochrona przeciwpożarowa dla budynku gospodarczego 

Projektowany budynek kwalifikuje się do budynków niskich. Zalicza się również do 
kategorii zagrożenia ludzi (ZL IV). Dla budynku niskiego (N) zaliczonego do kategorii ZL IV 
wymagana jest klasa odporności pożarowej budynku. Powierzchnia użytkowa wynosi do 200m2.  
W budynku oraz na terenie nie przewiduje się składowania ani magazynowania substancji 
palnych w ilościach mogących zmienić klasyfikacje pożarową obiektów. 

Na obszarze objętym zagospodarowaniem ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
przewiduje się lokalizacji obiektów, dla których należy określać wielkość obciążenia ogniowego.  
W projektowanych obiektach nie występują pomieszczenia bądź strefy zagrożone wybuchem.  
Kolejno projektowane budynki stanowią odrębne strefy pożarowe. Dopuszczalna wielkość stref 
pożarowych dla budynków mieszkalnych ZL IV niskich wynosi 8000 m2.   

Główne elementy konstrukcyjne i stropy- minimum 30 min. odporności ogniowej. 
Ścianki działowe, ściany osłonowe, dachy, tarasy – nie określa się odporności ogniowej.   

Zgodnie z rozporządzeniem nie ma konieczności odprowadzania od budynku dróg 
pożarowych jeżeli należą one do niskich (N).  
 
 
6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW TERENU. 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami teren 

inwestycji znajduje się poza występowaniem obszarów stanowiących dobra. W przypadku 
znalezienia w trakcie robót ziemnych, przedmiotu archeologicznego, lub odkrycia wykopaliska 
należy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiedni organ, przerwać prace i zabezpieczyć 
miejsce znaleziska do czasu podjęcia stosownych decyzji przez odpowiednie władze. 

 
7. EKSPLOATACJA GÓRNICZA. 

 
Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany poza terenem górniczym, a zatem 

realizowane obiekty budowlane nie podlegają wymaganiom sprecyzowanym w ustawie z dnia  
4 lutego 1994r- Prawo Górnicze i Geologiczne.  

 
8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI. 
  

Działka objęta opracowaniem nie znajduje się w obszarze Natura 2000. Inwestycja 
zlokalizowana jest na terenie Konecko- Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 



 
 

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazów przewidzianych dla tego obszaru i nie stoi  
w sprzeczności z regulacjami określonymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie nie wpłynie 
negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru chronionego. Projektowane elementy 
zagospodarowania terenu nie spowodują zwiększenia uciążliwości dla środowiska oraz nie 
wpłyną w sposób negatywny na zdrowie i higienę użytkowników terenu objętego inwestycją. 
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 
16.04.2004r o ochronie przyrody. 

 
8.1 Gospodarka zielenią. 

Na terenie działki występują nieliczne drzewa i krzewy, natomiast planowany teren 
inwestycji pokryty jest roślinnością niską okrywową. Nie planuje się wycinki drzew. 
Projektowany budynek oraz elementy towarzyszące nie zaliczają się do obiektów, które mogą 
znacząco wpływać na środowisko oraz zdrowie ludzi.  

 
8.2 Gospodarka wodna, oddziaływanie na glebę. 

Wody opadowe rozprowadzane powierzchniowo w obrębie własnej działki na własny 
teren nieutwardzony. Planowana budowa obiektu kubaturowego oraz infrastruktury technicznej 
nie narusza urządzeń wodnych występujących w obrębie działki i na terenie objętym 
opracowaniem oraz nie grozi zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń wodnych. Nie nastąpi także 
ich przekroczenie urządzeniami technicznymi. Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w tereny 
zmeliorowane.  

 
 8.3. Gospodarka odpadami stałymi. 

Stałe odpady bytowe będą  magazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów stałych, uwzględniając możliwość 
ich segregacji opróżnianych i wywożonych okresowo w systemie zorganizowanym przez służby 
komunalne. W trakcie wykonywania inwestycji powstaną także odpady wynikające  
z wykonywania prac ziemnych związanych z posadowieniem fundamentów budynku, takie jak 
masy ziemnie, gruz skalny itp. które w całości zostaną wykorzystane na miejscu równomiernie 
rozsypane po terenie, tym bardziej, że znacząca ich część stanowić będzie glebę urodzajną.  

 
8.4. Ochrona powietrza. 

Projektowany budynek nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  
 
8.5. Hałas. 

Projektowany obiekt nie stanowi zagrożeń dla otoczenia pod względem emisji hałasu. 
 
UWAGA!!! 

Stosowane materiały i urz ądzenia powinny posiada ć atesty i aprobaty techniczne oraz 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tereni e Polski. Wszelkie zmiany 

projektowe nale ży uzgodni ć z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.  

Podstaw ą do realizacji obiektu jest pełna dokumentacja wyko nawcza.  


