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DANE OGÓLNE 
NAZWA INWESTYCJI 

BUDOWA TARASU ZEWNĘTRZNEGO PRZY 
BASENIE KRYTYM OSiR w ZAWIERCIU 

  

INWESTOR Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zawiercie, 
ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 

  

DECYZJE 
ADMINISTRACYJNE 

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Śródmieście i 
Osiedle Centrum, uchwalonego Uchwałą Nr XV/177/07 Rady 
Gminy Miejskiej w Zawierciu  z dnia 24 października 2007 r.  

  

CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY U ŻYTKOWE I TECHNICZNE  
 

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
 

DANE LICZBOWE 
OBIEKTU 

 Taras zewnętrzny  

  
Powierzchnia zabudowy                     99,10 m2  
Powierzchnia całkowita                99,10 m2  
Powierzchnia użytkowa  99,10 m2  
Kubatura   -  

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 
 

ILOŚĆ KONDYGNACJI  
Podziemnych  ----------  
Nadziemnych   1  

Ilość izb  ----------  
Wysokość tarasu  (m)  2,41m  
Max długość i szerokość (m)    4,97m – 25,08m  
 

PARAMETRY TECHNICZNE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Powierzchnia działek  
 

Nr ew. 96/4 
Nr ew. 96/3 
RAZEM 

10 845m2 

3 111 m2 

13 956 m2 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna  Nie dotyczy 
  

Powierzchnia utwardzona na gruncie – brak projektowanej  
 

Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie 
 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Mapa zasadnicza do celów projektowych skala 1:500 
 Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru 

obejmującego dzielnicę Śródmieście i Osiedle Centrum, uchwalonego Uchwałą Nr 
XV/177/07 Rady Gminy Miejskiej w Zawierciu  z dnia 24 października 2007 r. 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 
1623 - tekst jednolity: 

  

 Projekt budowlany został wykonany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w planie 
zagospodarowania przestrzennego dla przestrzennego miasta Zawiercia, w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235 i 238), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 934 i 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. 2002.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. 
z dnia 11 lipca 2003r. Nr 121, poz.1137 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 

 Zlecenie ustne inwestora 
 

2. 6PRZEZNACZENIE I PROGRAM U ŻYTKOWY INWESTYCJI  
 

 Inwestycja obejmuje budowę tarasu zewnętrznego przy budynku basenu krytego. W wyniku 
projektowanej budowy powstanie nowa powierzchnia rekreacyjna, służąca wypoczynkowi 
osób korzystających z basenu krytego. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ew. 
96/3, 96/4 (k.m.54 obręb Zawiercie); ul. Pomorska 61 42 - 400 Zawiercie. 

 

3.  FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 

 Przedmiotem opracowania jest budowa tarasu zewnętrznego  przy budynku basenu krytego. 
Wejście na taras z budynku hali basenowej, zlokalizowane w północno – zachodnim 
narożniku budynku. Kolorystyka obiektu jest wynikiem zastosowanych materiałów tj. 
tarasowe  deski kompozytowe, elementy konstrukcji i wykończenia (balustrady i oprawy 
oświetleniowe) w dostosowaniu do istniejącej zabudowy. Dobór koloru wg załączonej 
propozycji kolorystyki. Forma architektoniczna jest dostosowana do krajobrazu i istniejącej 
zabudowy, a także lokalnej tradycji. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji jako 
jednozadaniowe. 

 

4.  DANE O TERENIE 
 

 Działki stanowią własność Inwestora: Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zawiercie,  
ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 
Działki nie posiadają spadków, są terem płaskim. 
Działki graniczą (w obszarze opracowania) od strony: 
Północno-zachodniej z działką drogową (droga publiczna) _ul. Reymonta nr ew. 43/1 oraz 
działką nr ew. 92/2 
Południowo-zachodniej z działką drogową (droga publiczna) ul. Pomorska nr ew. 92/1 

 
 

5.  SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZB ĘDNYCH DO KORZYSTANIA 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 

 Budynek posiada urządzenia przeznaczone dla ruchu osób niepełnosprawnych. Dostępność 
tarasu została umożliwiona przez zastosowanie odpowiedniej szerokości drzwi wejściowych 
z poziomu posadzki krytej pływalni. 

  
6.  PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE W STOSUNKU DO OBIEKT U 

USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO 
 

 Inwestycja obejmuje urządzenie tarasu zewnętrznego jako nowej powierzchni rekreacyjnej. 
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Obsługę będzie stanowić personel krytej pływalni. Praca będzie wykonywane w godzinach 
otwarcia basenu. 

 

7.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ĄCE 
WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

 

7.1.  Spełnienie wymagań bezpieczeństwa ludzi i mienia 
  

 Taras zewnętrzny zapewniają w sposób dostateczny spełnienie wymagań stawianych przez 
przepisy w zakresie ochrony ludzi i mienia.  

  

7.2.  Spełnienie wymagań ochrony środowiska 
  

 Taras zewnętrzny  nie jest zakwalifikowany jako inwestycja mająca negatywny wpływ na 
środowisko z racji funkcji oraz wielkości.  

  

7.3.  
 

Spełnienie wymagań ochrony zdrowia i życia ludzi (skutki technologiczne z zakładach 
pracy) 

  

 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem 
  

7.4.  
 

Obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie, pod względem: 

  

 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
 emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych (ilość i zasięg 

rozprzestrzeniania się) 
 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
 hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń (parametry czynników i zasięg  
rozprzestrzeniania się) 

 wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym   
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym ograniczają (eliminują) wpływ obiektu budowlanego na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane 

  

8.  SPEŁNIENIE WYMAGA Ń OCHRONY UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB 
TRZECICH 

  

 Projekt został opracowany w sposób nie naruszający uzasadnionych interesów osób trzecich 
  

8.1.  Zapewnienie dostępu do drogi publicznej 
  

 Projekt nie ogranicza praw i interesów osób trzecich w zakresie dostępu do drogi publicznej. 
  

8.2.  Prawo do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepła i łączności 
  

 Projekt nie ogranicza praw i interesów osób trzecich w zakresie korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej, ciepła i łączności. 

  

8.3.  Spełnienie wymagań ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie 
dopływu światła dziennego 

  

 Projekt tarasu zewnętrznego nie narusza normatywnego czasu nasłonecznienia dla 
pomieszczeń pracy, oraz spełnia przepisy dotyczące odległości obiektów przesłaniających 
zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)  
  

8.4.  Spełnienie wymagań ochrony dóbr kultury 
  

 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem 
  

8.5.  Spełnienie wymagań warunków zdrowotnych 
  

 Taras zewnętrzny będzie funkcjonalnie  i komunikacyjnie powiązany z budynkiem basenu 
krytego, który wyposażony jest w niezbędne urządzenia zapewniające korzystne warunki 
zdrowotne.  

  

8.6.  Spełnienie wymagań racjonalnego wykorzystania energii 
  

 Nie dotyczy. 
  

9.  SPEŁNIENIE WYMAGA Ń WARUNKÓW UZYTKOWYCH ZGODNIE Z 
PRZEZNACZAENIEM 

  

9.1.  Oświetlenie pomieszczeń 
Zgodnie z projektem branży elektrycznej.  

9.2.  Ogrzewanie 
Nie dotyczy 

9.3.  Wentylacja 
Nie dotyczy 

9.4.  Łączność  
Nie dotyczy 

9.5.  Odprowadzenie wody deszczowej  
Taras zewnętrzny posiada ażurową posadzkę (deski kompozytowe ze szczelinami). 
Odprowadzanie wód opadowych poprowadzone jest na własny teren nieutwardzony. 

9.6.  Zaopatrzenie w wodę 
Nie dotyczy.  

9.7.  Usuwanie ścieków bytowych 
Nie dotyczy 

9.8.  Usuwanie odpadów stałych 
Nie dotyczy  

  

10.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ  
  

 Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie na podstawie Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze 
zmianami rozporządzenia  z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). 
Projektowany taras zewnętrzny oraz materiały i elementy konstrukcyjne spełniają  
wymagania ochrony przeciwpożarowej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków. 
Zastosowane elementy budynku posiadają odpowiednią odporności  wg PN – B – 02851-
1:1997.  

  

11.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
  

 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 
GOSPODARKI MORSKIEJ  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)  
§ 11, ust.2 pkt. 12 _ nie dotyczy projektowanego obiektu 

 


