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I.  CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

 
1.0. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiaty rekreacyjnej na terenie boiska sportowego 
w Nowym Świętowie. 
Układ konstrukcyjny wiaty prosty. Rama stalowa o rozstawie przęseł 4,50 m i wysokości do 
kalenicy 4,30 m. 
Poziom posadzki w wiacie rekreacyjnej 0,00 na rzędnej  254,0 m. 

Teren, na którym planuje się budowę wiaty ma powierzchnię 2,7247 ha. 
Ziemię z wykopów fundamentowych zagospodarować w granicach działki 
  

2.0. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  
 

Wiata przeznaczona jest na cele rekreacyjne, usytuowana przy północnej ścianie istniejącego 
budynku klubu sportowego. 

 
3.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURA  BUDYNKU (PN-ISO 9836:1997) 

Powierzchnia zabudowy  (Pz) 166,40 m² 

Powierzchnia użytkowa (Pu)  166,40 m² 

  Kubatura  V         560,00 m
3 

 Wysokość         4,30 m  
 
WYMIARY RZUTU POZIOMEGO W OSIACH  KONSTRUKCYJNYCH   18,00 x 9,00 m. 

 

4.0. FORMA  ARCHITEKTONICZNA  

 
Obiekt usytuowany równolegle do ogrodzenia boiska w linii zabudowy istniejącego budynku klubu 
sportowego. 
Bryła regularna, na rzucie prostokąta. 
Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 20º kryty blachą trapezową T55P „PRUSZYŃSKI”. 
 

5.0. SPOSÓB  SPEŁNIENIA  WYMAGAŃ  PRAWA  BUDOWLANEGO 
/art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane/ 

 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi biorąc pod uwagę przewidywany 
okres użytkowania, zaprojektowano w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając 
spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
A) Bezpieczeństwa konstrukcji: 
Bezpieczeństwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie 
zapisów dotyczących możliwości obciążeń konstrukcji przez użytkowników  
obiektu. Zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu gwarantują bezpieczeństwo 
zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich.  
B) Bezpieczeństwa pożarowego: 
 
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe zapewniają bezpieczeństwo pożarowe. 
C) Bezpieczeństwa użytkowania: 
Usytuowanie wiaty nie będzie uciążliwe dla użytkowników oraz dla użytkowania  
sąsiadującego budynku klubu sportowego. 
Poziom posadzki w wiacie rekreacyjnej 0,00 na rzędnej  254,0 m. 
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D) Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 
Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie 
przepisów dotyczących warunków sanitarno-higienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników 
obiektu. 
Obiekt został zaprojektowany z materiałów i wyrobów, które nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników. 
W projekcie przewidziano zastosowanie materiałów oraz technologii, które zapewniają nie przekroczenie 
dopuszczalnych stężeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 
Obiekt nie emituje gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, 
zanieczyszczenia wody lub gleby.  
Odpady komunalne będą odbierane przez jednostki wyspecjalizowane. Na terenie boiska zlokalizowane 
są miejsca gromadzenia odpadów. 
W zakresie ochrony wód – wody opadowe z dachu do rozprowadzenia na terenie działki inwestora. 
Oddziaływanie obiektu ma niską  uciążliwość dla środowiska.  

 
E)  Ochrony przed hałasem i drganiami. 
Inwestycja nie powoduje uciążliwości powodowanym przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i 
promieniowanie zarówno przy budowie jak i w trakcie użytkowania. 
 
F) Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Nie dotyczy. 

 
G) Zagospodarowanie ziemi. 
Grunt z wykopów fundamentowych do zagospodarowania na terenie działki inwestora. 

 

6. OCHRONA  INTERESÓW  OSÓB  TRZECICH 

 
Inwestycja nie powoduje ograniczeń lokalizacji obiektów jak i urządzeń na działkach sąsiednich, nie 
pozbawia dostępu do drogi publicznej. 
Prace budowlane prowadzone będą na terenie będącym własnością inwestora – nie nastąpi naruszenie 
interesów osób trzecich. 
 

7. DOSTĘPNOŚĆ  DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

 

8. WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
1. Charakterystyka wiaty. 
 

Powierzchnia całkowita :   166,40 m
2
 

Wysokość:                                  4,30 m  

 
Obiekt zalicza się do niskich. 
 
2. Odległość między budynkami 
Wiata, bezpośrednio sąsiaduje z parterowym budynkiem klubu sportowego. 
 
4. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Woda dostępna jest z istniejącego hydrantu znajdującego się przy drodze głównej w odległości 8,0 m od 
obiektu klubu sportowego i projektowanej wiaty. 
 
5. Drogi pożarowe 
Do obiektów zapewniona jest dojazd z drogi nr 423/1. 
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 9. DANE O REJESTRZE ZABYTKÓW 
Nieruchomość nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega ochronie. 
W przypadku ujawnienia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że 
jest zabytkiem należy wstrzymać prace, zabezpieczyć przedmiot oraz powiadomić OWKZ i Burmistrza 
Głuchołaz. 

 

10. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
Teren położony jest poza obszarem eksploatacji górniczej. Inwestycja nie wymaga uzgodnień z Urzędem 
Górniczym. 

 

11. ZAGROŻENIE POWODZIĄ 
Teren inwestycji, na podstawie map Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nie leży na obszarze 
zagrożenia powodzią. 
Z uwagi na sąsiedztwo cieku wodnego ( po przeciwległej stronie drogi) może w przypadku powodzi 
zaistnieć takie zagrożenie. 

 

12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
Grunty mineralne rodzime I-sza kategoria geotechniczna. 

 

13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
Przedsięwzięcie obejmuje swym oddziaływaniem jedynie  działkę nr 142/2, będącą własnością inwestora.  
Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa 
budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 
pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy 
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale 
także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, 
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 
Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów,  
które je ustanowiły. 
Obszar oddziaływania wiaty rekreacyjnej zamyka się w granicach działki nr 142/12 i nie wykracza poza jej 
teren. 
Spełnione są warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w.t. jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowania ( § 11, § 12, § 14, §22, §203 i 4). 

 

14. ZGODNOŚĆ LOKALIZACJI OBIEKTU Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY 

 
- Obowiązująca linia zabudowy wg załącznika graficznego do decyzji – zachowana w linii   
  budynku klubu sportowego, 
- wskaźnik zabudowy 0,5-0,7% pow. działki 2,7247 ha (27247 m2) - zachowany, 
- powierzchnia biologiczne czynna 60% - wskaźnik zachowany, 
- szerokość elewacji frontowej 14 – 22 m – jest 18,55 m, 
- wysokość górnej krawędzi dachu 3-5 m – jest 4,30 m, 
- wysokość okapu 2,20 – 3,0 m – jest 2,50 m, 
- dach dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu 15-25° - jest 20°. 

 
 
 
 


