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Tychy,  10 maja 2011r. 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane”, niżej podpisani zgodnie 
oświadczają, że: 
 

projekt budowlany  „Przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach” 

 
w zakresie zagospodarowania terenu 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
PROJEKTANCI:                                                                                       SPRAWDZAJĄCY: 
 
mgr. inż. arch. Józef Kuklok – Opolski                                                     mgr. inż.. arch.  Marek Kuszewski                              

 
nr upr. 689/83 U.W. K-ce, w specj. architektonicznej                                                              
nr członkowski izby zawodowej – SL-0342                                                                                                  

 
 
 
 
 

nr upr.176/75/Kt.U.W. K-ce, w specj. architektonicznej  
nr członkowski izby zawodowej – SL-1023                                                                                                                         

mgr. inż. arch. Andrzej Skocza   

 nr upr. 792/88 U.W. K-ce, w specj. architektonicznej   
nr członkowski izby zawodowej – SL-0869 

                                                                         

 

 

 

mgr. inż. arch. Leszek Wita ński   

nr upr. 743/87 U.W. K-ce, w specj. architektonicznej 
nr członkowski izby zawodowej – SL-0871 
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CZĘŚĆ I/1 
 

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

 Szczegółowy zakres i forma projektu w oparciu o § 1 – § 10  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. ) 

 

 SPIS TREŚCI :  
 
A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TER ENU   str. 4 – str.23 

  
 1.0.0.0 Przedmiot i zakres inwestycji, lokalizacja  
  
 1.1.0.0 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego 
 1.2.0.0 Cel opracowania 
 1.3.0.0 Podstawa opracowania 
 1.4.0.0 Inwestor 
 1.5.0.0 Stan prawny działki / terenu 
 1.6.0.0 Zakres zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji obiektów 

   
2.0.0.0 Istniej ący stan zagospodarowania terenu  
 

 2.1.0.0 Charakterystyka terenu 
 2.2.0.0 Zmiany – adaptacje i rozbiórki 

 
3.0.0.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
3.1.0.0 Projektowane ukształtowanie terenu  
3.2.0.0 Usytuowanie projektowanych obiektów i towarzyszących im urządzeń budowlanych  
3.3.0.0 Układ komunikacyjny 
3.4.0.0 Projektowane sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym 
3.5.0.0 Przyłącza 
3.6.0.0 Projektowana zieleń 
 
4.0.0.0 Bilans terenu 
 
4.1.0.0 Powierzchnia działki 
4.2.0.0 Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych 
4.3.0.0 Powierzchnia zabudowy obiektów adaptowanych 
4.4.0.0 Powierzchnia dróg i dojazdów 
4.5.0.0 Powierzchnia parkingów 
4.6.0.0 Powierzchnia placów i chodników 
4.7.0.0 Powierzchnia zieleni 
4.8.0.0 Powierzchnia biologicznie czynna 
 
5.0.0.0 Analiza zgodno ści planowanego zamierzenia zabudowy 

inwestycyjnego z ustaleniami Decyzji ustalającej warunki zabudowy 
        
6.0.0.0 Wpis do rejestru zabytków lub ochrona na po dstawie ustale ń MPZP  
                  
7.0.0.0 Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamie rzenia budowlanego 

  
8.0.0.0 Informacje i dane o charakterze i cechach i stniej ących i przewidywanych 

zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych 
obiektów i ich otoczenia 
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9.0.0.0 Informacje wynikaj ące z przepisów odr ębnych 
 
 

B CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
  

rys. nr  I/1-01 Orientacja      skala - 

rys. nr  I/1-02 Inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu skala 1:500 

rys. nr  I/1-03 Analiza istniejącego zagospodarowania terenu- 

   elementy do zachowania i usunięcia   skala 1:500 

rys. nr  I/1-04 Projekt zagospodarowania terenu    skala 1:500 

rys. nr  I/1-05 Projekt zagospodarowania terenu-  

   plansza domiarowa i bilansowa    skala 1:200 

rys. nr  I/1-06 Projekt zagospodarowania terenu-  

   plansza zieleni, mała architektura    skala 1:200 

rys. nr  I/1-07 Detal klombu Z13, pochylni, schodów terenowych  skala 1:50, 1:20 

rys. nr  I/1-08 Detal wiaty śmietnikowej     skala 1:100 

rys. nr  I/1-09 Detal ławki      skala 1:100 

 

 

 

A CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
1.0.0.0 Przedmiot i zakres inwestycji, lokalizacja  
 
 

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Biblioteki 
Gminnej zlokalizowanej przy ulicy Gościnnej 6 w Bojszowach wraz z rewitalizacja  terenu 
przyległego do obiektu ( nawierzchnie, mała architektura, zieleń). Inwestycja obejmuje swym 
zasięgiem fragment działki nr 759/43 obręb Bojszowy km 10. 

 
1.2.0.0 Cel opracowania 
 
  Opracowanie stanowi podstawę do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla   
  przedmiotowego zamierzenia. 
 
1.3.0.0  Podstawa opracowania  

 
   Podstawę opracowania stanowią: 
 

• zlecenie inwestora-Gmina Bojszowy 
• Decyzja ustalająca lokalizację celu publicznego z dnia 24 lutego 2011r.; znak: 

RAN1.6731.4.2011 
• program użytkowy obiektu zdefiniowany przez Inwestora 
• pismo z Okręgowego Urzędu Górniczego z dnia 31 stycznia 2011 r.; znak 

KAT/5141/0062/11/01014/Km  
• pismo z RPWiK Tychy z dnia 6 maja 2011 r.- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów 
• pismo z RPWiK z dnia 9 maja 2011 r.; znak TS/BK/BO/66/9208/1821/11 – uzgodnienie 

lokalizacji rozbudowy budynku biblioteki 
• pismo z RPWiK z dnia 18 maja 2011 r.; znak TS/BK/B/66/67/9322/1843/11 – uzgodnienie i 

warunki przełożenia wodomierza 
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• pismo z Vattenfall Distribution S.A. z dnia 18 maja 2011 r.; znak NJA/W/DT/236/S11/040844 – 
uzgodnienie lokalizacji rozbudowy budynku biblioteki i warunki techniczne przebudowy linii 
kablowej 

• pismo z RPWiK z dnia 9 czerwca 2011 r.; znak TS/EP/BO/212/12225/2414/11 – uzgodnienie i 
warunki przełożenia wodomierza 

• pismo z Vattenfall Distribution Poland SA z dnia 8 lipca 2011 r.; znak 
VNSP/NJA/WP/332/S09/057965/2011/65667 – uzgodnienień projektu przebudowy sieci 
elektroenergetycznej 

• aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych 
• wypis z rejestru gruntów 
• odpis z KW 
• karty inwentaryzacyjne studzienek 
• Dokumentacja geotechniczna 
•  Inwentaryzacji z listopada 1974 r. 
• Ekspertyza Techniczna marca 2011r. wykonana przez: inż. Alojzego Wilka   
•  wizja lokalna w terenie  
• uzgodniony z Inwestorem projekt zagospodarowania terenu i koncepcja funkcjonalno 

przestrzenna obiektu  
• uzgodnienia branżowe  
• opinie rzeczoznawców 
• obowiązujące przepisy 
• Polskie Normy 

 
1.4.0.0 Inwestor 
 
 Gmina Bojszowy, ul Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy. 
 
1.5.0.0 Stan prawny terenu 
 
 Działka nr 759/43 obręb Bojszowy jest  własnością Inwestora. 
 
1.6.0.0  Zakres zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji obiektów  
 

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz 
projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku 
Biblioteki Gminnej w Bojszowach. 
 

2.0.0.0 Istniej ący stan zagospodarowania terenu  
 
2.1.0.0 Charakterystyka terenu  
  
2.1.1.0 Powierzchnia terenu    
  

Zakres opracowania obejmuje fragment działki nr 759/43 obręb Bojszowy km 10  
o powierzchni 3168 m2. Obszar  działki objęty zamierzeniem budowlanym został zaznaczony na 
rysunku zagospodarowania terenu. 

 
2.1.2.0 Zestawienie działek 

  
 Inwestycja obejmuje swym zasięgiem fragment działki nr 759/43 obręb Bojszowy  

 
2.1.3.0 Dostępność komunikacyjna lokalizacji 
 

Obszar inwestycji dostępny jest z graniczącej od strony wschodniej ulicy Gościnnej przez 
istniejący wjazd. Wjazd na działkę pozostaje bez zmian.  

 



Projekt budowlany Część I/1 
ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU, MAŁA 
ARCHITEKTURA, ZIELEŃ 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnej 
biblioteki publicznej w Bojszowach 

Bojszowy,  

ul. Gościnna 6 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 43, PL 43-100 Tychy, tel. +48 32 / 217 31 76,  217 51 59, fax 217 71 70 

e-mail : biuro@ab-projekt.com.pl 
7 

 

 
 
 
2.1.4.0 Orientacja w stosunku do stron świata 

  
Obszar inwestycji ma kształt wieloboku, którego najkrótsze boki zorientowane są w stronę 
południową i północną. 

  
2.1.5.0 Istniejące ukształtowanie terenu 

  
Teren jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Przed istniejącym 
budynkiem biblioteki znajduje się asfaltowy ciąg komunikacyjny a pozostałe strony obiektu 
otoczone są chodnikiem z kostki brukowej. Dodatkowo obiekt biblioteki od ulicy Gościnnej 
oddzielony jest nowym parkingiem (wykonanym z kostki brukowej). Od budynku kasy biletowej 
oraz od strony boiska biegną  krótkie pasma chodnikowe (z kostki brukowej ). Przy istniejącym 
budynku gospodarczym teren jest utwardzony płytami betonowymi. 

 
2.1.6.0 Istniejąca zabudowa 
   

Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję istnieją  obiekty budowlane.  Są to: 
• budynek Biblioteki Gminnej 
• budynek gospodarczy 
• budynek kas biletowych wraz z przyległą barierką 
• boisko sportowe „Orlik” (uwaga: szatnie, toalety i inne pomieszczenia obsłu gujące 

boisko znajduje si ę w istniej ącym, s ąsiednim budynku Hali sportowej) 
• boisko sportowe Gminnego Towarzystwa Sportowego (uwaga: szatnie, toalety i inne 

pomieszczenia obsługuj ące boisko znajduje si ę w istniej ącym, s ąsiednim 
budynku Hali sportowej) 

 
• sieć uzbrojenia terenu 
• obiekty małej architektury ( urządzenia zabawowe znajdujące się na placu zabaw, 

ławki, kosze na śmieci i inne) 
• urządzenia budowlane (przyłącza, utwardzony plac na kontenery do składowania 

odpadów stałych, ogrodzenie z dwiema bramami, plac postojowy) 
• w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek Hali sportowej i szkoły 

 
 Inwentaryzacja terenu sporządzona na podstawie wizji lokalnej znajduje się na  rysunku nr. I/1-02 

  
2.1.7.0 Omówienie warunków gruntowych i wodnych 
   

Na terenie objętym inwestycją przyjęto proste warunki gruntowe i II kategorię geotechniczną. 
 

Szczegółowy opis warunków gruntowych wg opracowania pn.: „Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb 
rozbudowy biblioteki publicznej w Bojszowach przy ul. Gościnnej 6”  wykonanego przez PWG Tychy Sp. z 
o.o. w marcu 2011 r. 
 

2.1.8.0 Warunki górnicze 
 

Zgodnie z pismem z Okręgowego Urzędu Górniczego z dnia 31 stycznia 2011 r.; znak 
KAT/5141/0062/11/01014/Km: 

 
• brak jest obecnie wpływów wywołanych dokonaną eksploatacją górniczą 
• nie planuje się prowadzenia eksploatacji górniczej, która swoimi wpływami objęłaby teren  
przeznaczony pod inwestycję 
• przewiduje się występowanie wstrząsów wywołanych działalnością górnicza, które mogą 

generować drgania gruntu o przyspieszeniu ok. 120mm/s2 
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• rzędna zwierciadła wód gruntowych znajduje się na poziomie ok. 3,0 m poniżej powierzchni 
  terenu  

 
2.1.9.0 Istniejące uzbrojenie terenu 

  
 Istniejące uzbrojenie terenu: 
 

• Przyłącze wodne 
• Kanalizacja sanitarna 
• Kanalizacja deszczowa 
• Przyłącze elektryczne 

 
2.1.10.0 Zieleń istniejąca 

  
Na terenie znajduje się zieleń istniejąca niska oraz średniowysoka: 

• przy wjeździe na teren inwestycji rośnie grupa grabów pospolitych (do zachowania) 
• wzdłuż frontowego ogrodzenia oraz od zachodniej strony istniejącego placu zabaw rosną 

młode żywotniki zachodnie (do zachowania przy czym część żywotników jest przeznaczonych 
do przesadzenia) 

• na terenie placu zabaw rośnie kilka młodych drzew liściastych (do usunięcia; wiek poniżej 5 
lat) 

• przed budynkiem usytuowany jest klomb z dwoma drzewami (sosna oraz świerk pospolity) 
oraz grupą żywotników zachodnich(sosna oraz świerk do zachowania natomiast żywotniki do 
usunięcia ze względu na posusz) 

• wokół budynku gospodarczego rośnie grupa żywotników zachodnich, grupa modrzewi oraz 
głóg dwuszyjkowy   

 
Inwentaryzacja drzew wraz z ich lokalizacją sporządzona na podstawie wizji lokalnej znajduje się w 
niniejszym opracowaniu na rysunku nr I/1-02. Drzewa przeznaczone do usunięcia zostały określone na 
rys. nr I/1-03. 

 
2.2.0.0 Przewidywane zmiany – adaptacje i rozbiórki 
   

Budynek Biblioteki Gminnej ulegnie rozbudowie oraz przebudowie: (zgodnie z Decyzją 
ustalającą lokalizację celu publicznego z dnia 24 luty 2011r, nr: RAN1.6731.4.2011).W 
zagospodarowaniu terenu rozbudowa polegać będzie na dodaniu do istniejącej bryły parterowej 
sali odczytowej, dodaniu szybu dźwigu dla niepełnosprawnych, wykształceniu podjazdu dla 
niepełnosprawnych, tarasu i schodów zewnętrznych, nowym ukształtowaniu placu i terenów 
zielonych i nową wiata śmietnikową. 
 

 Pozostałe budynki znajdujące się na terenie inwestycji zostaną  odnowione tj. pomalowane w 
tej samej kolorystyce co przebudowywany budynek biblioteki. 

 
Zgodnie z Decyzją ustalającą lokalizację celu publicznego z dnia 24 luty 2011r.; znak: 
RAN1.6731.4.2011 przebudowie ulegnie również zagospodarowanie terenu wokół budynku 
biblioteki. Istniejące ogrodzenie ulegnie częściowej rozbiórce: zdemontowane będą przęsła od 
strony północnej (zlokalizowane za budynkiem kas biletowych) oraz fragment od strony 
wschodniej wraz z bramą przesuwną. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie wymieniona z 
zachowaniem istniejącej podbudowy. Istniejący chodnik z kostki brukowej okalający z trzech 
budynek bibliotek zostanie na czas budowy rozebrany a następnie częściowo odtworzony. 
Elementy małej architektury-ławki oraz kosze na śmieci zostaną wykorzystane w nowym 
zagospodarowaniu terenu ale ze zmienioną lokalizacją. Likwidacji ulegną klomby zlokalizowane 
w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Plac zabaw zostanie przeniesiony w nowe miejsce 
ustalone z Inwestorem (nowa lokalizacja placu zabaw poza niniejszym opracowaniem – wg 
odrębnego opracowania). 
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Adaptacje w zakresie zagospodarowania terenu: 
 

• istniejący wjazd do zachowania/ adaptacji 
• plac przed Biblioteką do częściowej adaptacji 
• część ogrodzenia do adaptacji/ zachowania 
• część zieleni do zachowania 

 
Rozbiórki w zakresie zagospodarowania terenu: 
 

• częściowa rozbiórka ogrodzenia 
• rozbiórka istniejących klombów, przesadzenia drzew i wycinka, przeniesienie logo klubu 

sportowego na budynek kasy 
• rozbiórka placu zabaw ( przeniesienie w nowe miejsce wskazane przez Inwestora; wg 

odrębnego opracowania) 
 
3.0.0.0 Projektowane zagospodarowanie terenu  
 
3.1.0.0 Projektowane ukształtowanie terenu 
 
 Założeniami ogólnymi przyjętymi dla prawidłowego rozwiązania zagospodarowania terenu 

Biblioteki gminnej było: 
• stworzyć przestrzeń publiczna przed Biblioteką dostępna dla wszystkich  
• (obecnie teren biblioteki jest ogrodzony i nie sprawia wrażenia zapraszającego do 

korzystania z biblioteki) poprzez likwidacje części ogrodzenia i usytuowania bramy w 
innym miejscu 

• rozdzielić funkcjonalnie wejście na teren biblioteki od wejścia dla widzów meczy 
piłkarskich 

• zrewaloryzować zieleń 
• stworzyć silne akcenty, które wyróżnić mogą budynek biblioteki z otaczającej 

przestrzeni 
 
Na teren biblioteki będzie można się dostać poprzez istniejący zjazd z ul. Gościnnej. 
Samochody będą parkowane na istniejącym parkingu, który nie ulegnie przebudowie. Dalej 
będzie przechodzić się na plac przed biblioteką pomiędzy projektowana wiatą śmietnikowa a 
istniejącym budynkiem kas biletowych. Wejście do biblioteki będzie zaakcentowane schodami 
terenowymi, pochylnią umożliwiająca wjazd niepełnosprawnym na wózkach oraz odnowionym 
klombem. Do wejścia do obiektu prowadzi wyżej usytuowany chodnik (z kostki brukowej w 
kolorze rubinowym) okalający nowoprojektowaną sale konferencyjną i łączący się z nowo 
zaprojektowanym od zachodniej strony tarasem również z kostki brukowej w kolorze 
rubinowym. Dojście do budynku łączy się z terenem za pomocą schodów terenowych (z kostki 
brukowej w kolorze szarym).Wspomniana pochylnia dla niepełnosprawnych z jednej strony 
ograniczona jest murem oporowym z gabionów natomiast z drugiej betonowym murem 
oporowym wyznaczającym przeprojektowany  klomb. Teren przed budynkiem biblioteki ma 
nawierzchnie asfaltową (istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie sfrezowana z 
zachowaniem istniejącej podbudowy, natomiast w miejscu gdzie nie ma istniejącego asfaltu 
należy wykonać nową podbudowę KR-1 i nawierzchnia asfaltowa) z namalowanymi białą 
farbą drogową ( służącą do malowania przejść dla pieszych i oznakowania) kołami o średnicy 
40cm w rozstawie osiowym co 150cm. Od strony północnej założenia połączono istniejące 
fragmenty chodnika z rubinowej kostki brukowej w jeden ciąg komunikacyjny łączący 
istniejący budynek kas biletowych z sąsiadującymi boiskami. Ta część terenu została 
wydzielona ogrodzeniem i jest przeznaczona dla piłkarskich widzów. Dodatkowo od strony 
wschodniej (pomiędzy istniejącym parkingiem a nowym fragmentem obiektu) zaprojektowano 
przestrzeń zieloną z oczkiem wodnym. Od strony południowej, przed budynkiem gospodarczym, 
wykorzystując istniejącą tam bramę przesuwną zaprojektowano plac z kostki ażurowej – tzw. „Eko-
kostki” - (na podbudowie 30 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) umożliwiający wjazd 
na działkę małym samochodom ciężarowym. Pod zadaszeniem tego obiektu przewidziano nawierzchnię 
z kostki brukowej (kolor szary). Zaakcentowane będą także dwa elementy istniejące – latarnia oraz 
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stalowa barierka przed budynkiem kas biletowych – zostaną pomalowane na żółty kolor  (wg kolornika 
RAL 1003). 
Od strony budynku gospodarczego zaprojektowano chodnik wiodący do drzwi kotłowni w budynku 
Biblioteki – ma on służyć w do transportu taczkami opału składowanego w budynku gospodarczym. 
Konstrukcja dla KR-1. 

 . 
 Szczegółowe rozwiązania w niniejszym opracowaniu w. rysunku nr:: I/1-07 
 
3.2.0.0  Usytuowanie projektowanych obiektów i towarzyszących im urządzeń budowlanych  
 
3.2.1.0 Budynki 

  
Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję znajdują się następujące budynki: 

• budynek Biblioteki Gminnej 
• budynek gospodarczy 
• budynek kas biletowych wraz z przyległą barierką 

 
 Budynek Biblioteki Gminnej ulegnie rozbudowie oraz przebudowie: (zgodnie z Decyzją 
ustalającą lokalizację celu publicznego z dnia 24 luty 2011r, nr: RAN1.6731.4.2011).W 
zagospodarowaniu terenu rozbudowa polegać będzie na dodaniu do istniejącej bryły parterowej 
sali odczytowej od strony południowo-wschodniej ( od ul. Gościnnej), dodaniu szybu dźwigu dla 
niepełnosprawnych, wykształceniu podjazdu dla niepełnosprawnych, tarasu i schodów 
zewnętrznych, nowym ukształtowaniu placu i terenów zielonych i nową wiata śmietnikową. 

 
 Budynek kas biletowych zostanie odnowiony tj. pomalowany w tej samej kolorystyce co 

przebudowywany budynek biblioteki. Na budynku kasy biletowej należy umieścić istniejące logo 
klubu sportowego, znajdujące się obecnie w klombie przed biblioteką. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: II/1 – Architektura 

 
3.2.2.0 Miejsca gromadzenia odpadów stałych 
 

Dla budynku biblioteki zaprojektowano wiatę śmietnikową w formie graniastosłupa o 
 podstawie trójkąta, w konstrukcji drewnianej, zlokalizowanej od wschodniej strony obiektu przy 
 parkingu oraz wjeździe na działkę. Zewnętrzne ściany wiaty będą wykorzystana na tablicę 
 informacyjną oraz napis z nazwą biblioteki ( liternictwo należy ustalić z projektantem). Wiata 
jest prawidłowo odsunięta od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi ( tj. powyżej 
10,0 m) i od granicy działki. 

 
 Szczegółowe rozwiązania wiaty śmietnikowej w niniejszym opracowaniu wg  rysunku nr.: I/1-08 
 
3.2.3.0 Elementy małej architektury 
  

Lokalizacja istniejącego oświetlenia terenu oraz barierki usytuowanej przed budynkiem  kasy 
biletowej pozostaje bez zmian. Elementy te ulegają tylko odnowieniu tj.  pomalowaniu farbą 
emulsyjną na kolor RAL 1003. Przeprojektowano istniejący klomb-został otoczony niewysokim 
murem oporowym, na który zaprojektowano nową ławeczkę z drewnianym siedziskiem z 
profilowanych łat. Nowymi elementami są również dodatkowe kosze na śmieci (firmy mmcite, 
model LN515b; szt. 7)  oraz stojaki na rowery (firmy mmcite, model STE 210; szt. 8). Od 
strony wschodniej (pomiędzy  istniejącym parkingiem a nowym fragmentem obiektu) 
zaprojektowano przestrzeń zieloną z oczkiem wodnym, wyposażonym w dwie fontanny. W 
opracowaniu wykorzystano istniejące elementy małej architektury takie jak ławki (szt. 5) oraz 
kosze  na śmieci (szt4) ale ze zmianą ich lokalizacji.  

 
  Szczegółowe rozwiązania małej architektury wg. rysunku nr.: I/1-06 
 Szczegółowe rozwiązania ławeczki wg. rysunku nr.: I/1-09 
 Rodzaj nawierzchni wg. rysunku nr.: I/1-05 oraz I/1-08 
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3.2.4.0 Ogrodzenie działki / terenu 
 
 Istniejące ogrodzenie będzie częściowo zachowane. Rozbiórce ulegną przęsła od strony 
 północnej (zlokalizowane za budynkiem kas biletowych) oraz fragment ogrodzenia od strony 
 wschodniej wraz z bramą przesuwną. Zdemontowane ogrodzenie będzie wykorzystane w 
 nowych fragmentach projektowanego ogrodzenia. Nowymi elementami ogrodzenia są: 

• brama wjazdowa dwuskrzydłowa; szerokość w świetle bramy: 4m (szt.1) 
• furtka, jednoskrzydłowa, otwierana na lewo; min. szerokość w świetle przejścia: 1m (szt.1) 
• furtka, dwuskrzydłowa; min. szerokość w świetle przejścia: 1,8m (szt.1) 
• furtka, jednoskrzydłowa, otwierana na lewo; min. szerokość w świetle przejścia: 1m (szt.1) 

 
 Szczegółowe rozwiązania wg. rysunku nr.: I/1-05 

 
3.3.0.0 Układ komunikacyjny 

 
Teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Gościnnej 
Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się będzie poprzez istniejący wjazd. Wjazd ten daje 
również dostęp na istniejący parking. 
Osobny istniejący wjazd prowadzi do budynku gospodarczego. 

 
3.3.1.0 Dojścia 
  

Dojście od chodnika przy ul. Gościnnej pozostanie bez zmian. Chodnikiem można dojść na 
zrewaloryzowany plac przed Biblioteką. Projektuje się dojście główne do obiektu od strony 
wschodniej. Do obiektu dochodzi się pod zadaszeniem w drewnianej konstrukcji ze szklanym 
zadaszeniem (szkło bezpieczne ESG 8mm/4 folie PVB/ szkło bezpieczne ESG 8 mm).  
Chodnik w tym miejscu poprowadzony jest wyżej w stosunku do przyległego terenu i łączy się. 
z nim za pomocą schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych. Od strony północnej, 
południowej oraz zachodniej obiektu zaprojektowano dodatkowe, bezpośrednie  wyjścia z 
pomieszczeń obsługujących sąsiadujące  boiska sportowe. 

 
3.3.2.0 Dojazdy, drogi pożarowe 
  

Wjazd na działkę pozostaje bez zmian w stosunku do istniejącego. Z uwagi na parametry 
budynku (budynek niski, KZL ZL III, pow. 420 m2) nie jest wymagane zapewnienie drogi 
pożarowej. 
Projektuje się sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej nawierzchni. 
W jednym fragmencie istniejącej zieleni ( przy projektowanej wiacie śmietnikowej) należy 
wykonać utwardzoną nawierzchnię asfaltową (ok. 100 m2). 
Plac przed Biblioteką powinien mieć konstrukcję pozwalającą na ruch pojazdów – ciężarówek 
wywożących smieci. 
Przed budynkiem gospodarczym należy utwardzić teren za pomocą tzw. „Eko-kostki” 
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Plac przed budynkiem gospodarczym powinien przenosić obciążenia samochodu 
ciężarowego dostarczającego opał. 

 
3.3.3.0 Miejsca parkingowe  
  

Na terenie inwestycji znajduje się istniejący parking, który nie ulega zmianie. 
 
3.4.0.0 Projektowane uzbrojenie terenu wraz z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym 
  
3.4.1.0 Wodociąg 
 
 Wykorzystane będzie istniejące przyłącze wodociągowe. Zostanie ono przedłużone o ok. 3,5 

m w celu dopasowania do instalacji wewnętrznej. Około 3,2 m za ogrodzeniem istniejącym 
zaprojektowano studnię wodomierzową zgodnie z pismem z RPWiK Tychy  z dnia 18 maja 
2011 r.; znak TS/BK/B/66/67/9322/1843/11. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: I/3 – Zewnętrzne instalacje wod - kan 

 
3.4.2.0 Kanalizacja sanitarna 
  

Wykorzystane będzie istniejące przyłącze do kanalizacji sanitarnej. Jako odbiornik ścieków 
sanitarnych przewidziano istniejący kanał sanitarny na działce Inwestora – kanał będzie 
wymieniony po istniejącej trasie a włączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej 
wykonane będzie po istniejącej rzędnej. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: I/3 – Zewnętrzne instalacje wod - kan 

 
3.4.3.0 Kanalizacja deszczowa 
 

Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu przewidziano system grawitacyjny ( rynny i 
rury spustowe). Jako odbiornik zaprojektowano zbiornik wód deszczowych służący do 
magazynowania wody – woda zgromadzona będzie wykorzystywana do spłukiwania toalet a 
także do podlewania ogrodu (na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu do kotłowni 
zaprojektowano zawór czerpalny ze złączka). Zbiornik będzie podłączony do istniejącej studni 
kanalizacyjnej. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: I/3 – Zewnętrzne instalacje wod - kan 

 
3.4.4.0 Kanalizacja drenażowa 
 

W celu obniżenia poziomu wód gruntowych zastosowano drenaż opaskowy wokół budynków 
na głębokości średnio 1,0 m p.p.t. przy ławie fundamentowej. Wody drenażowe zbierane są 
do dwóch studni zbiorczych a następnie do zbiornika wód deszczowych wraz z kompletnym 
wyposażeniem. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: I/3 – Zewnętrzne instalacje wod - kan 

 
3.4.4.0 Sieć c. o. 
 

Nie dotyczy. W danym terenie nie istnieje i nie projektuje się sieci c.o. 
 
3.4.5.0 Sieć gazowa 
 

Nie dotyczy. W danym terenie nie istnieje i nie projektuje się sieci gazowej. 
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3.4.6.0 Sieci elektroenergetyczne 
 

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej zostanie rozbudowany i będzie kolidował z kablem 
zasilającym, a w miejscu lokalizacji istniejącego złącza kablowego ma powstać szyb windowy.  
 
Zgodnie z warunkami przebudowy (warunki przebudowy wydane przez Vattenfall pismem 
NJA/W/DT/236/S11/040844 z dnia 18.05.2011) w miejscu poza kolizją (na elewacji budynku) 
zostanie zabudowany złącze kablowe typu ZK3 w którym zostanie zakończony kabel 
zasilający. W celu wydłużenia linii zasilającej należy wykonać wstawkę kablem typu YKY 
4x120 z wykorzystaniem mufy kablowej. 
Kolidujący odcinek linii kablowej wraz z istniejącym złączem kablowym zlokalizowany na 
działce Inwestora zostanie zdemontowany.  
 

Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: I/4 – Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych 
 

3.4.7.0 Hydranty zewnętrzne 
 
Istniejące hydranty zapewniają odpowiednie zabezpieczenie p-poż. Zgodnie z dokumentem 
otrzymanym z RPWiK Tychy ( Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów)  z dnia 6 maja 2011 r. 
w pobliżu gminnej biblioteki znajdują się dwa hydranty (oznaczone na rysunku Projekcie 
zagospodarowania terenu ) a ciśnienie jest odpowiednie.  

 
3.5.0.0 Przyłącza 

 
 Zapotrzebowanie na media będzie odbywać się w ramach istniejących przyłączy. 
 

 Szczegółowe rozwiązania wg opracowań branżowych: tom I/2 , tom I/3, tom I/4. 
 
3.6.0.0 Projektowana  zieleń 
 

Na terenie inwestycji oprócz częściowo zachowanej zieleni istniejącej  przewiduje się 
 przesadzenie grupy 30 żywotników od strony północnej wzdłuż nowego fragmentu 
 ogrodzenia. Dodatkowo planuje się nowe nasadzenia krzewów oraz krzewinek w okolicach 
 oczka wodnego, za budynkiem gospodarczym oraz w miejscu przebudowanego klombu. 

Nowe nasadzenia są wyodrębnione z otaczającego placu za pomocą „podkładów kolejowych” 
tj. drewnianych elementów wykonanych na wzór podkładów ale pozbawionych toksycznych 
substancji konserwujących. 

  
 3.6.1.0 Wykaz planowanych gatunków 

 
 

NR NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

ROZSTAW
A 

SADZENIA 
[cm] 

ILOŚĆ 
[szt.] WYGLĄD 

1. Thuja occidentalis 
'Smaragd' 

Żywotnik 
zachodni 

60 x 60/ 
1000x100 6  
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NR NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

ROZSTAW
A 

SADZENIA 
[cm] 

ILOŚĆ 
[szt.] WYGLĄD 

2. 
Juniperus 
squamata "Blue 
Star" 

Jałowiec 
łuskowaty 
karłowy 
„Bluestar” 

Co 1,0 
m 
 

25 

 

3. Cottoneaster 
dammeri 

Irga 
„Dammera” 

Co 0,7 -
1,0 m 10 

 

4. Chaenomeles 
speciosa 

Pigwowiec 
chiński 

Co 2,0 
m 2 

 

5. Ginkgo biloba 
„Pendula” 

Miłorząb 
dwuklapowy 
zwisły 

 3 

 

6. Paeonia 
suffruticosa 

Piwonia 
krzewiasta 

Co 1,5 
m 2 

 

7. 
Rhonodendron 
forrestii 
Baden-Baden 

Różanecznik 
Forresta 
Odmiana 
Baden-Baden 

 1 
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NR NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

ROZSTAW
A 

SADZENIA 
[cm] 

ILOŚĆ 
[szt.] WYGLĄD 

8. Rhonodendron 
molle 

Azalia 
odmiana 
pomarańczowa 
i żółta 

 2 

 

9. 

Spiraea japonica 
„Golden Princess” 
 
Spiraea japonica 
„Albiflora” 

Tawuła 
japońska 
„Golden 
Princess” na 
przemian z 
„Albiflora” 

 
W 

sumie 
41 

 

 

10. Pinus mugo 
Sosna górska 
(kosodrzewina)  1 

 

11. Pyracantha 
coccinea 

Ognik 
szkarłatny  1 

 

12. Hydrangea 
paniculata 

Hortensja 
bukietowa  1 
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NR NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

ROZSTAW
A 

SADZENIA 
[cm] 

ILOŚĆ 
[szt.] WYGLĄD 

13. Forsythia 
intermedia 

Forsycja 
pośrednia  1 

 

14. Tsuga canadensis 
"Jeddeloh") 

Choina 
kanadyjska 
zwisła 
„Jeddeloh” 

 2 

 

15. Pachysandra 
terminalis 

Runianka 
japońska  350 

 

16. Cytisus praecox 
"Allgold" 

szczodrzeniec 
wczesny 45 x 45 21 

 

17. Picea  
glauca Conica 

Świerk biały 
"conica" 

Uprawa 
w 

pojemni
ku 

1 

 

18. Parthenocissus 
tricuspidata 

Winobluszcz 
trójklapowy 

Uprawa 
w 

donicy 
6 
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NR NAZWA ŁACI ŃSKA NAZWA POLSKA 

ROZSTAW
A 

SADZENIA 
[cm] 

ILOŚĆ 
[szt.] WYGLĄD 

20.  
Trawnik z 
siewu (odporny 
na deptanie) 

 1 230
m2 

 

  
Szczegółowe rozwiązania wg. rysunku nr.: I/1-06 

 
3.6.2.0 Wykonanie robót 

� po zakończeniu robót budowlanych związanych z budynkiem biurowym i po 

realizacji utwardzonych elementów terenu oczyścić teren z resztek 

budowlanych 
� na całej powierzchni przeznaczonej pod założenie zieleni dokonać 

spulchnienia podłoża (kultywator) z zastosowaniem nawożenia mineralnego 

(Azofoska) w ilości 5 kg/100 m2 

� uważnie dobierać materiał roślinny ( rośliny powinny mieć właściwy pokrój i 

nieuszkodzony system korzeniowy) 

� w czasie transportu rośliny zabezpieczyć przed przesychaniem 

� drzewa i krzewy sadzić w terminie wiosennym 

� wymienić ziemię na całej projektowanej powierzchni zieleni – pod 

projektowany trawnik  na głębokość 10 cm; na powierzchni rabaty dla 

krzewów  na gł. 20 cm 

� zastosować mieszankę trawnikową odporną na deptanie 

� krzewy sadzić w dołki o wymiarach 0,50 x 0,50 m, lub 0,30 x 0,30 m, w 

zależności  

od wielkości systemu korzeniowego 

� drzewa powinny mieć wysokość ok. 250 cm; drzewa sadzić w przygotowane 

doły o szerokości 0,70 x 0,70 cm i głębokości 0,70 cm 

� w przypadku uszkodzonych części korzeni należy je uciąć 

� stosować paliki i taśmy do przytrzymania sadzonych drzew, stosownie do ich 

wysokości 

� zastosować całkowite zaprawienie dołów ziemią urodzajną 

� zastosować pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym ( systematyczne 

podlewanie świeżo nasadzonych roślin, drzew, pnączy, bylin i trawnika; 

przycinanie drzew w okresie zimowym w celu uformowania korony 
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� obszar pomiędzy nasadzeniami krzewów wypełnić warstwą zmielonej kory ( 

ok. 5 cm) 

� sadzonki pnączy powinny być 2-3 letnie z dobrze rozwiniętą bryłą korzenną; 

sadzonki najlepiej sadzić wiosna 

� pnącza sadzić w ilości 2 sadzonki na jedną donicę 

� donice powinny być wypełnione żyzną ziemią 

� usunąć wszelkie ewentualne chwasty z donic 

� obszar wokół nasadzeń wysypać warstwą zmielonej kory ( ok. 5 cm grubości ) 

� pielęgnować nasadzenia pnączy przez odchwaszczaniu, spulchnianiu gleby  i 

obfite podlewanie oraz nawożenie 

 
4.0.0.0 Bilans terenu : 
 
4.1.0.0 Powierzchnia objęta opracowaniem     3168,00 m2  = 100% 
 
4.2.0.0 Powierzchnia zabudowy przebudowywanej biblioteki (wg. PN – ISO 9836:1997) 343.96 m2  =10,85% 
 
4.3.0.0 Powierzchnia zabudowy w zakresie opracowaniem (wg. PN – ISO 9836:1997) 404.45 m2=12.76% 
 
4.4.0.0 Powierzchnia dróg i dojazdów      111.55 m2  =3,52% 
 
4.5.0.0 Powierzchnia parkingów       304,26 m2  =9,60% 
 
4.6.0.0 Powierzchnia placów i chodników     1051,96 m2=33,20% 
 
4.7.0.0 Powierzchnia zieleni       1177,05 m2  =37,15% 
 
4.8.0.0 Powierzchnia biologicznie czynna     1194,61 m2  =37,70% 
 
4.8.1.0 Do powierzchni biologiczne czynnej zaliczono: oczko wodne 17,56 m2 
   
 
5.0.0.0 Analiza zgodno ści planowanego zamierzenia inwestycyjnego z ustalen iami  
 Decyzji nr RAN1.6731.4.2011 z dnia 24 lutego 2011r  ustalaj ącej warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu  
 

Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego został 
  sporządzony zgodnie z zapisami Decyzji ustalającej lokalizacje celu publicznego.  
 W poniższej analizie cytowane zapisy decyzji są zapisane kursywą. 
 
5.1.0.0 Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: 
 
 1.Teren inwestycji: działka nr 759/43 obręb Bojszowy km 10 
 
 2.Rodzaj planowanej zabudowy: 

 - istniejący budynek zostanie poddany termomodernizacji ( ocieplenie ścian,  
 renowacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej) 
-  przebudowa istniejącej instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej 
- obiekt zostanie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ( wejście z   
 poziomu   terenu, dźwig   obsługujący wszystkie   
 kondygnacje, WC dla  niepełnosprawnych poruszających   się na  wózkach) 
-obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów ochrony ppoż. 
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- obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów  - Warunków   
 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na działce a także 
przepisów BHP ( zaprojektowano dla obiektu odpowiednią ilość sanitariatów, pomieszczenia 
socjalne,    pomocnicze) 
-  Zaprojektować wydzielone pomieszczenia dla dyrekcji i księgowej 
-  Zaprojektować o rozbudowę a salę konferencyjną, czytelnie oraz antresolę  
  mieszcząca dział dziecięcy 
-  Projekt zagospodarowania terenu działki 
 

o Powierzchnia zabudowy     300,00m2+/- 20% 
o Powierzchnia całkowita nowej części budynku   86,00m2+/- 20% 
o Powierzchnia całkowita obiektu     500,00m2+/- 20% 
o Powierzchnia netto obiektu     460,00m2+/- 20% 
o Łączna kubatura brutto obiektu     2030,00 m2+/- 20% 

 
 Zapisy spełniono - Inwestycja b ędzie poło żona na wymienionej działce, przebudowa 
obiektu uwzgl ędnia wy żej wymienione zapisy, powierzchnie inwestycji miesz czą się we 
wskazanych parametrach. 

 
• Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi    343,96m 2 
• Powierzchnia całkowita nowej cz ęści budynku   87,26m 2 
• Powierzchnia całkowita obiektu     586,26m 2 
• Powierzchnia netto obiektu      420,72m 2 
• Łączna kubatura brutto obiektu     2 409,00 m 3 

 
 
5.2.0.0 Ustalenia dotyczące funkcji oraz warunków i zasad gospodarowania terenu oraz jego 
 zabudowy w zakresie ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego: 
 
 2.Wskaźnik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 
 - do 50% z zachowaniem minimalnego standardu 5% terenu biologicznie czynnego 
 

Zapis spełniono-wska źnik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powier zchni 
terenu nie przekracza 50% z zachowaniem minimalnego  standardu 5% terenu 
biologicznie czynnego. 

 
 3. Szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki: 
 - ustalono 25m+/- 20% 
 
 Zapis spełniono - szeroko ść elewacji frontowej wynosi 20,45 m. 
 
 4.Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: 
 -ustalono wysokość do 8,00 m 
 

Zapis spełniono- wysoko ść obiektu wynosi 8,00 m liczona wg Rozporz ądzenia z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych ja kim powinny odpowiada ć budynki i 
ich usytuowanie §6 (od poziomu terenu przy najni żej poło żonym wej ściu do budynku do 
górnej kraw ędzi stropodachu nad najwy ższą kondygnacj ą użytkow ą wraz z grubo ści 
izolacji cieplnej i warstwy osłaniaj ącej). 

 
 5.Geometria dachu:  
 - ustalono dach w formie indywidualnej wynikającej z funkcji, z dopuszczeniem form 
 złożonych 
  
 Forma dachu w przebudowywanym obiekcie - dachy płaskie. 
 
5.3.0.0 Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie ochrony 
 środowiska , przyrody i krajobrazu. 
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1.Nalezy zachować warunki ochrony środowiska oraz warunki korzystania z  jego 
zasobów, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju wynikającego z wymagań 
 ustawy z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska( Dz. U z 2008r. Nr25 poz150 z 
późniejszymi zmianami) w zakresie: 

o  ochrony powietrza 
o ochrony wód 
o ochrony powierzchni ziemi poprzez racjonalne gospodarowanie 
o ochrony przed hałasem 

 
 Inwestycja jest zgodna z Prawem ochrony środowiska – nie planuje si ę żadnych 

elementów, urz ądzeń czy instalacji mog ących zasadniczo wpłyn ąć na środowisko 
naturalne. 

 Inwestycja jest zgodna z decyzj ą z dn. 04.02.2011r. nr RAN 1.6220.1.2011R o 
środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacja przebudowy i rozbudowy 
istniej ącej Biblioteki gminnej. 
Inwestycja jest zgodna z ustaw ą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu porz ądku w gminach 
– nieruchomo ść wyposa żono w urz ądzenia do gromadzenia odpadów komunalnych. 
Odpady komunalne b ędą gromadzone w wydzielonej wiacie.  

 
 
5.4.0.0 Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 
 
 -dojazd do projektowanego przedsięwzięcia  stanowi istniejący zjazd ul Gościnnej 
 
  Zapis spełniono-dojazd do projektowanego przedsi ęwzięcia  stanowi istniej ący zjazd ul 
  Gościnnej. 
 
5.5.0.0 Warunki dotyczące ochrony osób trzecich: 
 
 - należy zachować warunki ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej 
 

Inwestycja nie godzi w interesy osób trzecich. Waru nki ochrony przed pozbawieniem 
dost ępu do drogi publicznej b ędą zachowane. Inwestycja nie b ędzie uci ążliwa ze 
względu na hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne czy p romieniowanie. Inwestycja nie 
będzie równie ż zanieczyszcza ć powietrza, wody lub gleby.  

 
5.5.0.0 Warunki lokalizacji inwestycji wynikające z przepisów odrębnych 
 

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy spełnić wymogi i ograniczenia  wynikające z: 
- ustawy z dn. 21.08.1997o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004. Nr 261, poz  2603 
z późn. zm.): "dostęp do drogi publicznej powinien umożliwić prawidłowe i racjonalne 
korzystanie z budynku i urządzeń położonych na tej działce." 
 
Zapis spełniono – dost ęp do drogi publicznej w łatwy, racjonalny sposób um ożliwia 
korzystanie z budynku i urz ądzeń projektowanych. 
 
- ustawy z dn. 21.03. 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007. Nr 19, poz. 115 z  póź. 
zm.)oraz rozporządzenie MTiGM z dn, 2.03 1999r w sprawie warunków technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U  Nr 43 z 1999r, poz 430z póź. 
zm.) 
 
Zapisy spełniono – istniej ący układ drogowy respektuj ący powy ższe ustawy i 
rozporz ądzenia został zachowany. 
 
- ustawy z dn. 17.05.1989r Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005. Nr 240, poz 
2027z póź. zm.)- w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego 
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-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r w sprawie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ((Dz. U z  2004. Nr 126, 
poz 839.) 
a) Zgodnie z przepisami Rozporządzenia przed rozpoczęciem prac projektowych należy 
ustalić warunki posadowienia planowanego obiektu w celu uzyskania danych: 
dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża  gruntowego 
współpracującego z projektowanym obiektem i strefie  oddziaływań robót umożliwiających 
rozpoznanie zagrożeń mogących  wstąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku 
wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania   wykonania 
obiektu budowlanego 
 
Wszystkiej wymogi oraz ograniczenia wynikaj ącej z wy żej wymienionych ustaw oraz 
rozporz ądzeń zostały spełnione. Przed przyst ąpieniem do prac projektowych została 
sporz ądzona Dokumentacji geotechniczna, która stanowiła p odstaw ę do opracowania 
dokumentacji budowlanej. 

 
5.7.0.0 Linie rozgraniczające teren inwestycji. 

 
Projekt mie ści si ę w liniach rozgraniczaj ących teren inwestycji oznaczonych na mapie 
stanowi ącej zał ącznik graficzny nr 2 do Decyzji nr RAN1.6731.4.2011  z dnia 24 lutego 
2011r ustalaj ącej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

 
6.0.0.0 Wpis do rejestru zabytków lub ochrona teren u na podstawie ustale ń MPZP 
 

 Przedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków; z uwagi na brak 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni nie mieści się również w strefie 
konserwatorskiej. 

 
7.0.0.0 Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamie rzenia budowlanego  
 
 Zgodnie z pismem z Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2011r.: 
 

• brak jest obecnie wpływów wywołanych dokonaną eksploatacją górniczą 
• przewiduje się występowanie wstrząsów wywołanych działalnością górnicza, które mogą 

generować drgania gruntu o przyspieszeniu ok. 120mm/s2 

• nie planuje się prowadzenia eksploatacji górniczej, która swoimi wpływami objęłaby teren 
przeznaczony pod inwestycję 

    
8.0.0.0 Informacje i dane o charakterze i cechach i stniej ących i przewidywanych zagro żeń dla 
  środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów i ich  
  otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr ębnymi  
 

Dla obszaru opracowania objętego projektem zagospodarowania terenu ustalone zostały 
 następujące wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska.  
 

8.1.0.0 Obowiązek przyłączenia terenu i obiektu do miejskiej sieci wodociągowej  
 

Wykorzystane będzie istniejące przyłącze wodociągowe. Zostanie ono przedłużone o ok. 3,5 
m w celu dopasowania do instalacji wewnętrznej. Około 3,2 m za ogrodzeniem istniejącym 
zaprojektowano studnię wodomierzową zgodnie z pismem z RPWiK Tychy  z dnia 18 maja 
2011 r.; znak TS/BK/B/66/67/9322/1843/11. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: I/3 – Zewnętrzne instalacje wod - kan 

 
8.2.0.0 Obowiązek odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych i technologicznych do miejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej  
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Wykorzystane będzie istniejące przyłącze do kanalizacji sanitarnej. Jako odbiornik ścieków 
sanitarnych przewidziano istniejący kanał sanitarny na działce Inwestora – kanał będzie 
wymieniony po istniejącej trasie a włączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej 
wykonane będzie po istniejącej rzędnej. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: I/3 – Zewnętrzne instalacje wod - kan 
 

8.3.0.0 Obowiązek odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji  
 
Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu przewidziano system grawitacyjny ( rynny i 
rury spustowe). Jako odbiornik zaprojektowano zbiornik wód deszczowych służący do 
magazynowania wody – woda zgromadzona będzie wykorzystywana do spłukiwania toalet a 
także do podlewania ogrodu (na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu do kotłowni 
zaprojektowano zawór czerpalny ze złączka). Zbiornik będzie podłączony do istniejącej studni 
kanalizacyjnej. 

 
Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: I/3 – Zewnętrzne instalacje wod - kan 

 
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie inwestycji nie naruszy stanu wody na gruncie i 
nie będzie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.  Zapewni ochronę wód zgodnie z art. 29 ust.1, 
pkt 1 art. 38 Ustawy z dn. 18 lipca 2001r – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 
późniejszymi zmianami) 
  

8.4.0.0 Obowiązek stosowania w obiektach (nowych i istniejących) obejmowanych robotami  
  budowlanymi, wymagającymi pozwolenia na budowę, systemów grzewczych (paliw i pieców o 
  wysokim poziomie czystości emisji) spełniających środowiskowe normy jakości emisji oraz 
  zakaz pozyskiwania i wykorzystywania energii w sposób mogący znacząco oddziaływać na 
  środowisko 

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło oraz dla przygotowania ciepłej wody użytkowej 
wykorzystany będzie istniejący kocioł na paliwo stałe typu eko-groszek o mocy 75 kW. Kocioł 
posiada niezbędne atesty energetyczne i ekologiczne i spełnia obecnie obowiązujące normy 
jakości emisji. 
 

Szczegółowe rozwiązania  wg opracowania tom nr: II/7 – Kotłownia na paliwo stałe 
 
8.5.0.0 Obowiązek zapewnienia dla każdej nieruchomości miejsc na pojemniki służące do czasowego 
  gromadzenia odpadów stałych 
 

Dla budynku biblioteki zaprojektowano wiatę śmietnikową w formie graniastosłupa o 
 podstawie trójkąta, w konstrukcji drewnianej, zlokalizowanej od wschodniej strony obiektu przy 
 parkingu oraz wjeździe na działkę. Zewnętrzne ściany wiaty będą wykorzystana na tablicę 
 informacyjną oraz napis z nazwą biblioteki ( liternictwo należy ustalić z projektantem). Wiata 
jest prawidłowo odsunięta od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi ( tj. powyżej 
10,0 m) i od granicy działki. 
Usuwanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27.04. 2001r. o odpadach (dz. U. nr. 62, poz. 
628) w drodze indywidualnych umów z przedsiębiorstwami trudniącymi się ich wywozem. 

 
 Szczegółowe rozwiązania wiaty śmietnikowej w niniejszym opracowaniu wg  rysunku nr.: I/1-08 

  
8.6.0.0 Wymóg zapewnienia ochrony akustycznej dla terenów 
 

Urządzenia, które będą montowane na dachu obiektu będą wyposażone w ekrany akustyczne 
i tym samym otaczające tereny będą chronione przed nadmiernym hałasem. 

 
  Szczegółowe rozwiązania ekranu akustycznego opracowaniu II/1 –Architektura wg  rysunku nr.: II/1-13 
 
8.7.0.0 Wymóg maksymalnego zachowania istniejącej zieleni wysokiej 
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Zachowuje się istniejącą zieleń wysoką rosnącą przy Bibliotece tj.: sosnę i świerk pospolity. 
 
Szczegółowe rozwiązania w niniejszym opracowaniu wg  rysunku nr.: I/1-03 i I/1-06 

 
9.0.0  Informacje wynikaj ące z przepisów odr ębnych  
 

 Oddziaływanie planowanej Inwestycji  zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji nie 
będzie znaczące. Założenia przyjęte do realizacji zadania inwestycyjnego zapewniają 
należytą ochronę tych komponentów środowiska, które w wyniku budowy obiektu i w trakcie 
jego późniejszego funkcjonowania mogłyby ulec pogorszeniu. Zaproponowane rozwiązania 
zapewnią zachowanie standardów jakości środowiska. Planowana inwestycja nie będzie 
stanowić źródła konfliktów społecznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


