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1.  Przedmiot inwestycji 
 

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

  

2.  Istniejące zagospodarowanie działki lub terenu. 
 Przedmiotowa działka nr ew. 96/3 zabudowana jest dwoma budynkami basenu i szkoły 

połączonymi ze sobą funkcjonalnie. Przedmiotowa działka nr ew. 96/4 jest nie zabudowana 
obiektami kubaturowymi, na jej obszarze znajdują się urządzenia sportowe tj. boiska 
sportowe, rzutnia, bieżnia oraz urządzenia towarzyszące (ławki, piłkochwyty). Teren posesji 
jest częściowo ogrodzony z furtkami wejściowymi i brama wjazdowymi. Dojazd do posesji 
poprzez istniejącą nawierzchnię utwardzoną bezpośrednio z drogi publicznej jako 
nawierzchnia komunikacyjna – dojście i dojazd do budynku objętego budową oraz miejsce na 
samochody. Działka jest terenem płaskim. Rzędne terenu 339,50 (płd. –zach. narożnik) - 
340.17 (wejście główne do pływalni krytej) m n.p.m. 

  

3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 
  

 Budowa tarasu zewnętrznego usytuowana będzie w odległościach:  
- przy północno – zachodniej ścianie budynku basenu krytego  
~42,00m od granicy z działką drogową (droga publiczna) _ul. Reymonta nr ew. 43/1 
~26,00 m od granicy z działką drogową (droga publiczna) ul. Pomorska nr ew. 92/1 
Przy projektowanej budowie zachowany zostanie naturalny spadek terenu. W projekcie 
przyjęto, że poziom tarasu powinien być dostosowany do istniejącego poziomu posadzki 
basenu krytego +/- 0,00  
W projekcie wykorzystano istniejące wejście i wjazd na działkę, miejsce na samochody 
osobowe oraz dojście piesze do budynku. Zmianie nieznacznie  ulega nawierzchnia zielona 
przy północno – zachodniej ścianie budynku basenu krytego (zamiana powierzchni 
trawiastej, na powierzchnię żwirową pod powierzchnią tarasu). 
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym pozostają bez zmian, t.j. istniejące 
ogrodzenie, studnia, przyłącza (wody, energii, kanalizacji). Charakterystyka zabudowy 
działki ulegnie zmianie poprzez powiększenie istniejącej powierzchni rekreacyjnej, wynikłej 
z budowy tarasu zewnętrznego. Zmiany w zagospodarowaniu działki polegać będą na 
powiększeniu gabarytów budynku objętego opracowaniem w celu uzyskania większej 
powierzchni rekreacyjnej. Linia zabudowy od strony drogi publicznej - zachowana. Pozostała 
część zagospodarowania nie ulegnie zmianie. 
 

3.1. Parametry projektowanych elementów zagospodarowania terenu: 
 

3.1.1 ) POWIERZCHNIA POD TARASEM_ 110,00m2 
 
1.uzupełnienie - Żwir 16-32mm 
2.Geowłóknina separacyjna do ścieżek i lekkich konstrukcji szerokość - 4m 
Wytrzymałość wzdłuż/wszerz pasma - 9,5/9,5 kN/m 
wodoprzepuszczalność - 115 l/m2/s 
umowny wymiar porów - 0,105 mm 
masa - 125 g/m2 
3.grunt rodzimy 
 

3.1.2) Obrzeża chodnikowe 8 x 25 x 100 na ławie betonowej  6 x 25 _ długość całkowita 
_20,00 mb 
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1.obrzeże betonowe 100x08x25 
2.ława betonowa z oporem  
1. Rozścielenie podsypki piaskowej.  
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej rozścieleniem.  
3. Ustawienie obrzeży.  
4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych, punktów wysokościowych.  
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej ubiciem.  
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem 
 
3.1.3) UZUPEŁNIENIA W MIEJSCACH UKŁADANIA NAWIERZCHNII  
UTWARDZONYCH, OBRZEŻY( ZAŁOŻENIE PASA 1,00m ) 
30cm-WARSTWA BIOLOGICZNIE CZYNNA - ZIEMIA OGRODOWA 
Powierzchnia całkowita 20,00 m2 
 

1.1. Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą.  
Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu.  
Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %,  
ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody.  
1.2. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren  
(usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.).  
1.3. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi),  
należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią.  
Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy  
należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać.  
1.4. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika  
i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać.  
W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze.  
1.5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości  
większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. 
 

3.2. Parametry istniejących elementów zagospodarowania terenu przeznaczonych do 
demontażu i ponownego montażu 

 
3.2.1) powierzchnia istniejącego terenu zieleni przeznaczona pod budowę tarasu _ usunięcie 
warstwy humusu. WYKOP POD STOPY FUNDAMENTOWE NA GŁĘBOKOŚĆ 1,10m 
powierzchnia 130,00m2 
objętość 143,00m3 
 
3.2.2) demontaż i montaż po wykonaniu budowy tarasu istniejących obrzeży _ długość 
całkowita _25,00 mb 
 
3.2.3) demontaż i montaż po wykonaniu budowy tarasu istniejącego ciągu pieszego 
wykonanego z kostki betonowej gr.6,00cm na szerokości 50,00cm 
długość całkowita _30,00 mb  
powierzchnia 15,00m2 
 
3.2.4) demontaż i montaż po wykonaniu budowy tarasu siedzisk na własnej konstrukcji 3 
sztuki po 6 siedzisk 
 
3.2.5) demontaż i montaż po wykonaniu budowy tarasu koszy na śmieci sztuk 2 

  

4.  Dojścia i dojazdy, układ komunikacyjny 
 Dojście i dojazd do budynku basenu krytego i szkoły (gimnazjum) – bez zmian. 
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Dojazd na działkę bezpośrednio z drogi publicznej. Istniejący wjazd na posesję poprzez  
istniejący zjazd z  drogi publicznej – bez zmian 

  
  

5.  Miejsca postojowe dla samochodów osobowych  
 Bez zmian miejsca postojowe dla samochodów osobowych.  
  

6.  Miejsca gromadzenia odpadów stałych  
 Bez zmian. 
  

7.  Uzbrojenie techniczne działki – istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu z 
przeciwpożarowym zaopatrzeniem 

 Działki budowlane nr 96/4 i 96/3 (obręb k.m.54 obręb Zawiercie)  są działkami uzbrojonymi. 
Działka posiada przyłącze kanalizacyjne do kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody do 
miejskiego wodociągu – bez zmian oraz przyłącze sieci elektrycznej – bez zmian. Jedynie 
będzie wewnętrzna instalacja elektryczna w projektowanym budynku. 

  

8.  Odprowadzenie wód powierzchniowych 
 Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych nie spowodują  kierowania ich na 

teren sąsiedniej nieruchomości. Odprowadzenie wód na teren własnej posesji. 
  

9.  Zieleń i ukształtowanie terenu zieleni, urządzenia rekreacyjne, 
 Na terenie inwestycji zachowana została powierzchnia jako powierzchnia terenu biologicznie 

czynnego w wielkości zgodnie z zapisami w Planie Zagospodarowania przestrzennego. Nie 
przewiduje się wycinki drzew. Na działce zachowana zostanie zieleń zorganizowana niska i 
średniowysoka (krzewy)  
Zachowany zostaje naturalny spadek terenu po wybudowaniu obiektu. 

  

10.  Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
 Projekt budowy nie przewiduje budowy pochylni – budynek już posiada urządzenia do ruchu 

osób niepełnosprawnych. 
  

11.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
 Powierzchnia zabudowy działki ulegnie zmianie. 

Szczegółowy bilans terenu znajduje się na projekcie zagospodarowania. 
 

 
12.  Informacja czy działka jest wpisana do rejestru zabytków lub podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 Teren działki nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie 

Planu zagospodarowania przestrzennego.  
Obiekt nie jest zaliczany do budynków zabytkowych, nie znajdzie się w sąsiedztwie takiego 
ani w obszarze podlegającym opiece konserwatora zabytków 

  

13.  Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem 
  

14.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 Planowana rozbudowa budynku nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz pogorszenia 
higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. 

  

15.  Dane wynikające z ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. 
 Projektowane zagospodarowanie działki oraz architektura tarasu zewnętrznego jest zgodna z 

warunkami zawartymi planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru 
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obejmującego dzielnicę Śródmieście i Osiedle Centrum, uchwalonego Uchwałą Nr 
XV/177/07 Rady Gminy Miejskiej w Zawierciu  z dnia 24 października 2007 r.  
Nieruchomości położone są na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku planu symbolem 
„5UO” – tereny zabudowy usług oświaty 
Na w/w terenach ustala się realizację nowej zabudowy zgodnie z podstawową funkcją oraz 
możliwość rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i podwyższenia standardu użytkowego 
istniejących budynków. 
W/w działki położone przy ulicach publicznych, oznaczonych w tekście i na rysunku wyżej 
cytowanego planu symbolem „5KD-L 1/2”(ul. Reymonta) i „4KD- L 1/2”(ul. Pomorska) i  
- drogi gminne klasy technicznej L1/2 (lokalne) – ulice i drogi lokalne gminne. Forma 
architektoniczna obiektu budowlanego spełnia wymagania zawarte j.w, t.j.: Projektowany 
taras  będzie dobudowany do istniejącej ściany budynku basenu krytego,  na rzucie 
wydłużonego wieloboku, o jednej kondygnacji naziemnej, wysokość tarasu (poziom 
posadzki) – 1,31m (max wysokość nowych obiektów budowlanych 12,00m).  
Kolorystykę budynku należy utrzymać w tonacji propozycji kolorystycznej (kolory jasne) 
oraz w nawiązaniu do lokalnej tradycji i otoczenia, zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki 
dla elewacji i pokryć dachowych. Linia zabudowy zachowana 
 
Wskaźniki i parametry ukształtowania zabudowy 

• powierzchnia biologicznie czynna zachowana, 
  

16.  Dane o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej 
 Nie jest wymagana decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej. 
  

17.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego. 

 Funkcjonowanie przedmiotowego obiektu budowlanego jako taras zewnętrzny nie będzie 
uciążliwe dla terenów sąsiednich, przewidywanych w planie dla zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej. 

 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 

 


