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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wraz
z remontem budynku gospodarczego
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Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
-

Zlecenie Inwestora,

-

Mapa do celów projektowych,

-

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016
roku, poz. 290 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1422),

-

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budynku stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa
Ornitologicznego

oraz

remont

budynku

gospodarczego.Lokalizacja

przedmiotowych

obiektów todziałka nr ewid. 7153/2 obręb 4 Osuchy,Osuchy, 23-412 Łukowa, powiat:
biłgorajski, województwo: lubelskie.
Projekt uwzględnia przepisy i normy aktualnie obowiązujące.
Granica opracowania oznaczona została na rysunku projektu zagospodarowania terenu
wykonanego w skali 1:500 linią przerywaną – kolor różowy i literami ABCDEFA.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Zabudowana działka nr ewid. 7153/2 obręb 4 Osuchy, jest własnością Inwestora.
Na działce znajduje się przedmiotowy budynek gospodarczy oraz następująca
infrastruktura techniczna: napowietrzne linia elektroenergetyczna, ogrodzenie. Teren płaski z
zielenią niską oraz krzewami. Działka obsługiwana przez istniejący zjazd z nieutwardzonej
drogi dojazdowej od strony południowo – wschodniej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
Na planie zagospodarowania sporządzonym w skali 1:500 pokazano istniejące obiekty, w
tym projektowany budynek stacji terenowej, remontowany budynek gospodarczy, wejścia do
budynków, projektowany doziemny odcinek instalacji wodociągowej oraz studni wierconej,
kanalizacji sanitarnej oraz WLZ, projektowany teren utwardzony, oraz miejsce na kontener na
odpady stałe. Przedmiotowy budynek stacji zlokalizowany jest 6,02 m od północnej granicy
działki, 4,40 m od południowej, 8,90-11,35 m od zachodniej i 19,50 m od południowo –
wschodniej granicy działki. Budynek gospodarczy zlokalizowany jest 1,60 m od północnej
granicy działki, 17,40 m od południowej, 26,10 m od zachodniej i 8,60 m od południowo –
wschodniej granicy działki.
4.1. Układ komunikacyjny
Działka obsługiwana przez istniejący zjazd z nieutwardzonej drogi dojazdowej od strony
północno – wschodniej oraz projektowany teren utwardzony na działce Inwestora.
4.2. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Miejscem gromadzenia odpadów stałych jest wydzielone miejsce znajdujące się na
działce Inwestora.

5. BILANS TERENU
Przedstawiony poniżej bilans terenu obejmuje zakres opracowania zaznaczony na części
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu linią różową ABCDEA.
Powierzchnię działki obliczono na podstawie mapy do celów projektowych.
5.1. Bilans terenu dla działki nr 7153/2
Rodzaj terenu
Powierzchnia działki
Teren zabudowany
Teren utwardzony
Tereny zielone

Stan istniejący
[m ]
[%]
1315,44
100,0
100,93
7,7
0,00
0,0
1214,51
92,3
2

Stan projektowany
[m2]
[%]
1309,00
100,0
237,28
18,0
309,58
23,5
768,58
58,5

6. INFORMACJE DODATKOWE
6.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytków
Rozpatrywany teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.
6.2. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren
Teren projektowanych robót położony poza zasięgiem eksploatacji górniczej.

6.3. Ochrona środowiska
Wody opadowe z budynku będą rozprowadzone po terenach zielonych działki.
Projektowane prace ziemne nie spowodują zmiany stosunków wodnych na działkach
sąsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich.
Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachów i pyłów oraz substancji powodujących
jakiekolwiek zagrożenie i wymagających dodatkowych uzgodnień i opracowań. Inwestycja
nie emituje hałasów, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych
zakłóceń, nie wywiera ujemnego wpływu na glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na

środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Odpady
stałe gromadzone będą w kontenerze na odpady zlokalizowanym na działce i wywożone
przez koncesjonowaną firmę.
6.4. Strefy oddziaływania i uciążliwości przedmiotowej inwestycji
Projektowany budynek został zaprojektowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami) w
sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i
jego obszar oddziaływania i uciążliwość mieści się w granicach własnej posesji oznaczonej na
projekcie zagospodarowania ABCDA.
Projektant:
mgr inż. arch. Marek Mizak
nr upr. LUB/0231/POOK/10
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Opracowanie obejmuje projekt budynku stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa
Ornitologicznego oraz remont budynku gospodarczego.
Istniejący budynek gospodarczy znajduje się na działka nr ewid. 7153/2 obręb 4 Osuchy.
Główną konstrukcję nośną budynku stanowią ściany z kamienia naturalnego łupanego gr..
50 cm oraz z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm. Wewnętrzne ściany nośne
wykonane z kamienia naturalnego łupanego gr.. 50 cm. Strop wykonany typu Kleina na
belkach stalowych z wypełnieniem betonem komórkowym. Więźba dachowa drewniana z
pokryciem dachowym z płyt falistych azbestowo-cementowych (eternit).
Przebudowa i modernizacja obejmuje całość istniejącego budynku. Inwestycja obejmuje
wszystkie istniejące pomieszczenia oraz budowę nowego obiektu stanowiącego stacje
terenową Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
Wszystkie rodzaje pomieszczeń projektowanego budynkuwraz z ich powierzchniami
zestawiono w Tab. 1.1.
Tab. 1.1. Zestawienie pomieszczeń budynku nowoprojektowanego.
Nr
pomieszczenia
Parter
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Poddasze
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia
użytkowa [m2]

Powierzchnia
podłogi [m2]

Rodzaj posadzki

Wiatrołap
Kotłownia
Łazienka
Pokój
Salon
Aneks kuchenny
WC

5,53
7,96
5,56
11,50
33,20
7,07
2,92

5,53
7,96
5,56
11,50
35,78
7,07
2,92

Terakota
Terakota
Terakota
Panele podłogowe
Terakota
Terakota
Terakota

Hol
Pokój
Pokój
Łazienka
Pokój
Pokój

11,17
13,36
11,78
7,98
12,56
15,95

11,17
15,59
14,01
10,71
14,79
18,60

Panele podłogowe
Panele podłogowe
Panele podłogowe
Terakota
Panele podłogowe
Panele podłogowe

Wszystkie rodzaje pomieszczeń przebudowywanegobudynku wraz z ich powierzchniami
zestawiono w Tab. 1.2.

Tab. 1.2. Zestawienie pomieszczeń budynku przebudowywanego.
Nr
pomieszczenia
Parter
1.1
1.2
1.3
1.4
Poddasze
2.1
2.2
2.3
2.4

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia
użytkowa [m2]

Pomieszczenie
gospodarcze
Garaż
Stajnia
Garaż
Hol
Łazienka
Pomieszczenie
gospodarcze
Sala edukacyjna

Powierzchnia
podłogi [m2]

Rodzaj posadzki

15,93

15,93

Wylewka betonowa

17,28
24,03
21,13

17,28
24,03
21,13

Wylewka betonowa
Wylewka betonowa
Wylewka betonowa

9,92
6,07

12,47
7,46

Panele podłogowe
Terakota

5,29

6,50

50,54

62,46

Terakota
Panele podłogowe

Parametry techniczne istniejącego budynku gospodarczego przedstawia Tab. 1.3.,
parametry technicznebudynku projektowanego przedstawia Tab. 1.4.
Tab. 1.3. Parametry techniczne budynku gospodarczego.
Parametr

Stan istniejący

Wartość

Długość budynku
15,80
Szerokość budynku
6,40
Wysokość budynku w kalenicy
6,38
Powierzchnia zabudowy
100,07
Powierzchnia całkowita
100,07
Powierzchnia użytkowa
77,15
Kubatura netto
317,05
Stan projektowany
Długość budynku
15,85
Szerokość budynku
6,40
Wysokość budynku w kalenicy
7,25
Powierzchnia zabudowy
101,56
Powierzchnia całkowita
254,51
Powierzchnia użytkowa
149,89
Kubatura netto
524,49

Jednostka
m
m2
m3
m
m2
m3

Tab. 1.4. Parametry techniczne nowoprojektowanego budynku.
Parametr
Wartość
Jednostka
Długość budynku
14,80
Szerokość budynku
8,30
m
Wysokość budynku w kalenicy
8,52
Powierzchnia zabudowy
135,72
m2
Powierzchnia całkowita
260,04
Powierzchnia użytkowa
139,47
Kubatura netto
406,45
m3

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
2.1.

Forma architektoniczna

Oba budynki dwukondygnacyjne (parter + poddasze użytkowe), niepodpiwniczone,
wolnostojące, pokryte dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 45° i 40°. Pokrycie dachu z
blachodachówki.
2.2.

Funkcja obiektu

Nowoprojektowany

budynek

stacji

terenowej

Lubelskiego

Towarzystwa

Ornitologicznego oraz budynek gospodarczy mają stanowić bazę terenową dla Lubelskiego
Towarzystwa Ornitologicznego zajmującego się obserwacją, badaniami i ochroną ptaków
występujących na Lubelszczyźnie. Remontowany obiekt ma stanowić uzupełnienie zabudowy
terenu stacji terenowej w pomieszczenia gospodarcze oraz stworzyć miejsce na sale
edukacyjną.
2.3.
Niniejszą

Sposób dostosowania budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy
budowę

i

remont

zaprojektowano

w

sposób

zapewniający

formę

architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy w zakresie skali, bryły i
użytych materiałów elewacyjnych oraz charakterystycznych elementów architektonicznych.

3. OCENA STANU TECHNICZNO-UŻYTKOWEGO
Ocena

dotyczy

remontu

budynku

gospodarczego

znajdującego

się

w

miejscowościOsuchy, 23-412 Łukowa na działka nr ewid. 7153/2 obręb 4 Osuchy.Budynek o
konstrukcji murowanej z kamienia łupanego, natomiast część dobudowana i nadbudówka z
betonu komórkowego. Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony.
Obiekt posadowiony na gruncie rodzimym na fundamentach bezpośrednich z gruzobotenu na
głębokości 1,20 m p.p.t.
Ściany zewnętrzne murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm oraz kamienia
naturalnego łupanego gr. 50 cm. Ściany wewnętrzne nośnetakże murowane z kamienia.
Nad całym budynkiem dach dwuspadowy symetryczny, pokryty płytami azbestowocementowymi (eternit). Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa.
Strop nad parterem żelbetowy na belkach stalowych dwuteowych I 120 w rozstawie
1,20 m. Przestrzenie międzybelkowe wypełnione belitem.
Nadproża w części murowanej ceglane z cegły ceramicznej pełnej zbrojone bednarką.
Stolarka okienna drewniana w stanie rozkładu. Stolarka drzwiowa drewniana częściowo
zdegradowana lub jej brak.

Brak elementów odwodnienia połaci dachowych.
Obiekt nie wyposażony w instalacje.
W oparciu o dokonaną wizję lokalną i oględziny przedmiotowego budynku stwierdza się,
że jego ogólny stan techniczny jest dobry. Spękania ścian murowanych oraz nadmierne
odkształcenia elementów konstrukcyjnych nie występują. W tej dziedzinie budynek nie
zagraża bezpieczeństwu jego użytkowania. Budynek nadaje się do projektowanego remontu.
Budynek nie spełnia wymagań cieplnych. Przeznaczony jest do termomodernizacji
(ocieplenie styropianem EPS oraz wełną mineralną o gr. 15 cm oraz wykonanie warstwy
elewacyjnej). Budynek wymaga wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany pokrycia
dachowego oraz konstrukcji więźby dachowej, wykonania podłogi na gruncie w części
przeznaczonej na stajnie. Niezbędne jest też wykonanie hydroizolacji (poziomej i pionowej)
ze względu na brak takowych w budynku.

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEJ
STACJI TERENOWEJ
4.1.

Fundamenty

Fundamenty bezpośrednie w formie ław żelbetowych o wymiarach przekroju 60 x 40 cm
oraz stóp betonowych 90 x 90 x 40 cm. Głębokość posadowienia 1,20 m p.p.t.
Izolacje poziome ław fundamentowych: 2x papa na lepiku.
4.2.

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe o konstrukcji murowanej z bloczków betonowych gr. 24 cm.
Ocieplenie styropianem EPS o gr. 5 cm o maksymalnej wartości współczynnika
przewodzenia ciepła 𝜆 = 0,040 𝑊 ⁄(𝑚𝐾). Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa.
4.3.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne o konstrukcji murowanej z bloczków z autoklawizowanego betonu
komórkowego gr. 24 cm. Ocieplenie styropianem EPS o gr. 15 cm o maksymalnej wartości
współczynnika przewodzenia ciepła 𝜆 = 0,035 𝑊 ⁄(𝑚𝐾). Wykończenie zewnętrzne ścian
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.
W części szczytowej wykończenie elewacji imitujące drewno.
Wykończenie ścian od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm.

4.4.

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne nośne o konstrukcji murowanej z bloczków z autoklawizowanego
betonu komórkowego gr. 24 cm. Wykończenie obustronne ścian tynkiem cementowowapiennym gr. 1,5 cm.
Ściany działowe murowane z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego gr.
12 cm lubz płyty g-k na ruszcie z profili stalowych z wypełnieniem wełną mineralną. Ścianki
murowane wykończone obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm. Ścianki z
płyt g-k wykończone obustronnie za pomocą gładzi gipsowej.
4.5.

Słupy

Słupy konstrukcyjne zewnętrzne od strony werandy zaprojektowano jako drewniane
stanowiące elementy nośne dla stropu drewnianego stanowiącego konstrukcję werandy. Słupy
od strony frontowej jako monolityczne żelbetowe.
4.6.

Strop

W projektowanym budynku zaprojektowano strop Teriva 4,0/1 o grubości 24 cm z
izolacją akustyczną ze styropianu gr. 22/20 mm. Podkład pod warstwy posadzki stanowi
wylewka betonowa grubości 6 cm Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE. Wewnątrz dolna
powierzchnia strop wykończona tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm. W części nad
werandą zaprojektowano strop oparty na belkach drewnianych wykończony i oblicowany
elementami drewnianymi.
4.7.

Dach

Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana. Krokwie o przekroju 8x18 cm Pokrycie
dachu z blachodachówki na łatach w rozstawie 35 cm.
4.8.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zestawy okienne z PCW od wewnątrz białe od strony zewnętrznej w kolorze naturalnego
drewna, o całkowitym współczynniku przenikania ciepła okien max. U=0,9 W/(m2K),
wyposażone w okucia umożliwiające wentylację, uchylne i rozwierane. Drzwi wewnętrzne –
płytowe, fornirowane w kolorze białym lub w kolorze naturalnego drewna bukowego. Drzwi
zewnętrzne częściowo szklone drewniane. Drzwi łazienkowe wyposażone w otwory
wentylacyjne o przekroju sumarycznym min 0,022 m2 zamontowane w ościeżnicy
drewnianej.
4.9.

Orynnowanie i obróbki blacharskie

Jako orynnowanie budynku zastosowano rynny PVC ϕ125 mm oraz rury spustowe z PVC
ϕ90 mm.

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku na tereny zielone działki.
Obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr.
0,50 mm, malowanej proszkowo w kolorze nawiązującym do pokrycia dachowego.
4.10.

Kominy

Przewody wentylacyjne, spalinowe i kominowe zaprojektowano jako murowane z
pustaków keramzytowych obmurowanych dodatkowo za pomocą cegły ceramicznej pełnej.
4.11.

Schody

Schody wewnętrzne zaprojektowano jako zabiegowe prefabrykowane, o konstrukcji
monolitycznej żelbetowej.
4.12.

Wieńce i nadproża

Wieńce żelbetowe, monolityczne. Nadproża z prefabrykowanych belek wykonanych ze
zbrojonego betonu komórkowego „YF” lub monolityczne żelbetowe. Zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.
Uwaga!
Podane w opisowej, jak i graficznej części opracowania projektu, nazwy producentów lub
dystrybutorów były niezbędne do jego opracowania. Dopuszcza się stosowanie innych
materiałów, urządzeń i wyrobów pod warunkiem spełnienia wymogów projektowanych.
Wówczas materiały te traktuje się jako „RÓWNOWAŻNE”.

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH REMONTOWANEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO
5.1.

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe o konstrukcji monolitycznej z gruzobetonu gr. 50 i 25 cm.
Projektuje się wykonanie wtórnej przepony poziomej fundamentów odcinającej przenikanie
wilgoci do ścian kondygnacji nadziemnej poprzez wykonanie iniekcji ciśnieniowej od
wewnątrz budynku tuż nad podłogą na całą grubość ścian.
5.2.

Ściany zewnętrzne

Ze względu na brak wieńca oraz trzpieni żelbetowych w ściankach kolankowych oraz
konieczność rozebrania stropu projektuje się rozebranie i ponowne wymurowanie ścian
kondygnacji poddasza. Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych o konstrukcji murowanej
z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego na poziomie przyziemia, w części
frontowej styropianem EPS gr. 3 cm, natomiast na wysokości poddasza ocieplenie

styropianem o grubości 15 cm. W części oznaczonej na rysunku ściany zewnętrzne ocieplone
metodą lekką suchą, wełną mineralną o maksymalnej wartości współczynnika przewodzenia
ciepła 𝜆 = 0,035 𝑊 ⁄(𝑚𝐾) (na parterze gr. 5 cm, na poddaszu 15 cm). Ocieplenie wełną
mineralną ma stanowić pas oddzielenia pożarowego, ze względu na bliskość sąsiednich
budynków. Wykończenie elewacji tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.
Ściany z kamienia naturalnego gr. 50 cm ze względu na walory estetyczne przewiduje się
jedynie ich osuszenie i zagruntowanie w celu zmniejszenia nasiąkliwości wodą. Wykończenie
elewacji ocieplanej tynkiem silikatowym cienkowarstwowym, na poziomie poddasza tynk
imitujący drewno.
Wykończenie ścian od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm.
5.3.

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne nośne o konstrukcji murowanej z kamienia naturalnego gr. 24 cm bez
zmian, jedynie obustronne oczyszczenie i osuszenie ścian oraz ich zagruntowanie.
Dodatkowo projektuje się wykonanie ściany działowej na poziomie parteru z betonu
komórkowego gr. 12 cm oddzielającej pomieszczenie garażu od stajni. W stajni ściany
boksów wykonane z desek drewnianych.
Na poddaszu ściany działowe z płyty g-k na ruszcie z profili stalowych z wypełnieniem
wełną mineralną. Ścianki z płyt g-k wykończone obustronnie za pomocą gładzi gipsowej.
5.4.

Słupy

Słupy nośne konstrukcji schodów zewnętrznych zaprojektowano jako stalowe o przekroju
60x60x4 mm ustawiane na stopach betonowych o wymiarach 30x30x120 cm.
5.5.

Strop

W projektowanym budynku istnieje strop typu Kleina na belkach stalowych z
wypełnieniem belitem, który ze względu na zbyt niską nośność należy wymienić na strop
typu Teriva 4,0/2 z izolacją termiczną ze styropianu gr. 12 cm. Podkład pod warstwy
posadzki stanowi wylewka betonowa grubości 6 cm Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE.
Wewnątrz dolna powierzchnia stropu wykończona tynkiem cementowo-wapiennym.
5.6.

Dach

Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana na krokwiach o przekroju 18x8 cm.
Pokrycie dachu z blachodachówki o nachyleniu 40º.
5.7.

Stolarka okienna i drzwiowa

Na poddaszu:

Zestawy okienne z PCW od wewnątrz białe od strony zewnętrznej w kolorze naturalnego
drewna, o całkowitym współczynniku przenikania ciepła okien max. U=0,9 W/(m2K),
wyposażone w okucia umożliwiające wentylację, uchylne i rozwierane.
Drzwi wewnętrzne – płytowe, fornirowane w kolorze białym lub w kolorze naturalnego
drewna bukowego. Drzwi zewnętrzne częściowo szklone aluminiowe. przeciwpożarowe.
Drzwi łazienkowe wyposażone w otwory wentylacyjne o przekroju sumarycznym min 0,022
m2 zamontowane w ościeżnicy drewnianej.
Na parterze:
Zestawy okienne z PCW od wewnątrz białe od strony zewnętrznej w kolorze naturalnego
drewna, bez wymagań termicznych, wyposażone w okucia umożliwiające wentylację,
uchylne i rozwierane.
Drzwi zewnętrzne drewniane gospodarcze.
Brama garażowa segmentowa w kolorze naturalnego drewna.
5.8.

Orynnowanie i obróbki blacharskie

Jako orynnowanie budynku zastosowano rynny metalowe ϕ125 mm oraz rury spustowe
metalowe ϕ90 mm.
Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku na tereny zielone działki.
Obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr.
0,50 mm, malowanej proszkowo w kolorze nawiązującym do pokrycia dachowego.
5.9.

Kominy

Przewody wentylacyjne i dymowe zaprojektowano jako murowane z pustaków
keramzytowych obmurowanych dodatkowo cegłą ceramiczną pełną.
5.10.

Schody

Schody zewnętrzne zaprojektowano jako jednobiegowe o konstrukcji metalowej,
szerokość biegu schodowego 120 cm.
Uwaga!
Podane w tekście opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentów lub
dystrybutorów były niezbędne do opracowania projektu. Dopuszcza się stosowanie innych
materiałów, urządzeń i wyrobów pod warunkiem spełnienia wymogów projektowanych.
Wówczas materiały te traktuje się jako „RÓWNOWAŻNE”.

6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANOINSTALACYJNEGO
Przewiduje się wykonanie nowych instalacji dla projektowanych budynków w zakresie:

- wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej,
- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do zbiornika
bezodpływowego zlokalizowanego na działce Inwestora,
- instalacja centralnego ogrzewania z systemem przygotowania ciepłej wody użytkowej z
wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła w budynku stacji terenowej oraz z kominka
doprowadzającego ciepło do pomieszczeń w budynku gospodarczym,
- wentylacja grawitacyjna,
- wewnętrzna

instalacja

elektryczna

(oświetlenie,

gniazda

wtykowe,

instalacja

odgromowa).

7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SĄSIEDNIE
Do budynku zapewniony jest dostęp wody za pośrednictwem projektowanej instalacji ze
studni zlokalizowanej na działce Inwestora. Ścieki odprowadzane za pośrednictwem
projektowanej instalacji oraz doziemnego odcinka kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodpływowego o pojemności 10 m3. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość – w
obiekcie przewiduje się zapotrzebowanie wody jak dla wymagań budynku mieszkalnego.
Wytwarzane odpady stałe usuwane będą do pojemnika na odpady stałe znajdującego się
na terenie działki.
Emisja hałasu – obiekt ze względu na swoją funkcję należy do obiektów
niewytwarzających hałasu oraz wibracji.
Budynek jest

obiektem

o prostej

konstrukcji

niestwarzającej

zagrożenia dla

użytkowników i otoczenia; należy go wykonać zgodnie z projektem, przepisami i
obowiązującymi normami oraz przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i higieny
pracy mając szczególnie na uwadze zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
8.1.

Kwalifikacja obiektów:

Przeznaczenie budynku – obiekty z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej i
gospodarczy, w którym występują pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. Budynek
zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
Oba budynki dwukondygnacyjne (parter + poddasze użytkowe), niepodpiwniczone,
wolnostojące. Wysokość budynków wynosi 8,52 i 7,25 m. Budynki uznaje się za niskie (N).

Wymagania dotyczące określenia klasy odporności pożarowej nie dotyczą budynków
gospodarczych oraz budynków o kubaturze do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania
zawodu lub działalności usługowej.
8.2.

Odległości

Przedmiotowy budynek stacji zlokalizowany jest 6,02 m od północnej granicy działki,
4,40 m od południowej, 8,90-11,35 m od zachodniej i 19,50 m od południowo – wschodniej
granicy działki. Budynek gospodarczy zlokalizowany jest 1,60 m od północnej granicy
działki, 17,40 m od południowej, 26,10 m od zachodniej i 8,60 m od południowo –
wschodniej granicy działki.

9. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU
Projektowaną charakterystykę energetyczną budynku przedstawiono w załączniku.

10. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIĘ I CIEPŁO
Analizę

możliwości

racjonalnego

wykorzystania

wysokoefektywnych

systemów

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla projektowanego budynku przedstawiono
w załączniku.

11. UWAGI KOŃCOWE
Materiały budowlane powinny posiadać instrukcję ITB, certyfikat lub deklarację
zgodności o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i
rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiązującymi przepisami i normami. W wypadku ewentualnych wątpliwości, niejasności
lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy porozumieć się z
autorem projektu. Wszystkie roboty budowlane, a w szczególności roboty konstrukcyjne
winny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
Projektant:
mgr inż. arch. Marek Mizak
nr upr. 2331/Lb/84
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OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCJI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
–

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

–

Projekt architektury;

–

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

–

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

–

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji;

–

PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1.

–

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1.

–

PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.”;

–

PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.”.

2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY
Układ konstrukcyjny mieszany.

3. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
Wykonano następujące obliczenia:
–

Zebranie obciążeń działających na konstrukcję,

–

Analiza statyczna konstrukcji budynku,

–

Wymiarowanie głównych elementów konstrukcyjnych.

Projekt wykonano dla następujących warunków klimatycznych:
–

I strefy obciążenia wiatrem;

–

III strefa obciążenia śniegiem;

–

Głębokość przemarzania gruntu Hz=1,0 m;

–

Teren położony na wysokości 195,00 m n.p.m. (do 300 m n.p.m.).

4. OPINIA GEOTECHNICZNA
W podłożu zalegają grunty spoiste wykształcone w postaci lessów o składzie
granulometrycznym odpowiadającym pyłom na granicy pyłów piaszczystych, j. szarożółtych,
o konsystencji zwartej, stan półzwarty lokalnie na granicy twardoplastycznego. Są to grunty

nośne umożliwiające bezpośrednie posadowienie obiektu. Dla rozważanego przypadku
przyjąć należy ocenę warunków gruntowo - wodnych jako – proste warunki gruntowe [1].
Stwierdzone warunki geotechniczne i projektowe pozwalają na przyjęcie w danym przypadku
pierwszej kategorii geotechnicznej [2].
[1] występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie,
równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych w obrębie
planowanej lokalizacji, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu
posadowienia

oraz

braku

występowania

niekorzystnych

zjawisk

geologicznych

i

geotechnicznych.
[2] obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości
gruntów, takie jak: 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze.

5. WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA
5.1.

Warunki posadowienia

Teren projektowanych robót położony poza zasięgiem eksploatacji górniczej. Nie
projektuje się zabezpieczenia budynku przed wpływami eksploatacji górniczej.
Posadowienie powyżej zwierciadła wody gruntowej.
Przyjęta kategoria geotechniczna: pierwsza.
5.2.

Sposób posadowienia

Posadowienie fundamentów projektuje się jako bezpośrednie na ławach żelbetowych na
głębokości równej 1,20 m p.p.t. Wymiary ławy wynoszą 60x40 cm poszerzane miejscowo
pod kominy do szerokości komina +15 cm odsadzki, zbrojone dodatkowo dołem siatką z
prętów #12 co 15 cm.
Fundamenty pod kominy w formie stóp betonowych posadowionych na głębokości
1,20 m p.p.t., o wymiarach zgodnie z rysunkiem technicznym konstrukcji, zbrojone dołem
siatką z prętów #12 o oczku 15 cm.
Ława pod płytę schodową (poz. Ł3) wewnętrzną szerokości 25 cm i wysokości 50 cm.
5.3. Zalecenia dodatkowe
Grunt w otwartym wykopie chronić

przed przemarzaniem i zawilgoceniem. Należy

wykonać warstwę wyrównującą pod fundamenty z betonu C8/10 (chudy beton), gr. 10 cm.
W przypadku konieczności pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,
należy chronić fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia glin pylastych, należy je wymienić
na podsypkę piaskową zagęszczoną do Is=0,98.

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
6.1. Zalecenia dodatkowe
Grunt w otwartym wykopie chronić

przed przemarzaniem i zawilgoceniem. Należy

wykonać warstwę wyrównującą pod fundamenty z betonu C8/10 (chudy beton), gr. 10 cm.
W przypadku konieczności pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,
należy chronić fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia glin pylastych, należy je wymienić
na podsypkę piaskową zagęszczoną do Is=0,98.
Zastosowano następujące materiały:
–

Beton C20/25;

–

Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W);

–

Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych: bloczki z autoklawizowanego
betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej, ciepłochronnej o
wytrzymałości Rz = 5 MPa;

–

Ściany fundamentowe: bloczki betonowe kl. 10 gr. 24 cm na zaprawie
cementowej Rz = 5 MPa;

–

Drewno C27;

–

Komin z pustaków keramzytowych.

Szczegóły

rozwiązań

konstrukcyjno-materiałowych

podstawowych

elementów

konstrukcji przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.
Uwaga!
Podane w tekście opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentów lub
dystrybutorów były niezbędne do opracowania projektu. Dopuszcza się stosowanie innych
materiałów, urządzeń i wyrobów pod warunkiem spełnienia wymogów projektowanych.
Wówczas materiały te traktuje się jako „RÓWNOWAŻNE”.
6.2.

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielęgnacji betonu należy:
–

chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku.

–

utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementów portlandzkich,

–

polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od
chwili jego ułożenia: — przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w
ciągu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w
następne dni, co najmniej 3 razy na dobę, — przy temperaturze poniżej +5°C
betonu nie należy polewać. Powierzchnia betonu może być powlekana środkami
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody.

7. UWAGI KOŃCOWE
W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie
niezwłocznie powiadomić Projektanta.
Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką
budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.
Projekt rozpatrywać łącznie z kompletnymi projektami wykonawczymi pozostałych
branż. Robót budowlanych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić podczas opadów
atmosferycznych i silnego wiatru.
Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i
rysunkowej projektu.
Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzględniać warunki
oraz wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę.
W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować
Projektanta.
Podczas prowadzenia prac na przedmiotowym terenie, Generalny Wykonawca powinien
przewidzieć, że mogą zaistnieć różne sytuacje, które mogą stanowić konieczność stosowania
rozwiązań zamiennych generujących dodatkowe koszty nie będące powodem do
występowania o ,,roboty dodatkowe”.
Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa
wzajemnie się uzupełniają.
Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być
wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub

posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.
Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed
zamknięciem przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidłowości
wykonania i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych
etapów i robót.
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1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
Obiekty, do których budowy i remontu odnosi się zakres robót, to Budowa stacji
terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wraz z remontem budynku
gospodarczego.

Oba

budynki

dwukondygnacyjne

(parter

+

poddasze

użytkowe),

niepodpiwniczone, wolnostojące.
Planowana inwestycja obejmuje pełny zakres robót budowlano – montażowych,
poczynając od robót ziemnych, a kończąc na robotach wykończeniowych.
Przewidywany zakres robót przedstawia się następująco:
–

roboty zbrojarskie,

–

roboty betoniarskie,

–

roboty izolacyjne,

–

roboty murarskie,

–

roboty ciesielskie,

–

roboty dekarskie,

–

roboty tynkarskie,

–

roboty wykończeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty: rozpatrywany budynek
gospodarczy, zjazd z drogi wojewódzkiej od strony północno-zachodniej, słup napowietrznej
linii zasilającej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MOGĄCESTWARZAĆ ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać szczególne
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
4.1. Prace poniżej poziomu terenu
–

Roboty

ziemne

prowadzone

w

średnio

głębokich

wykopach

wąskoprzestrzennych (1,0÷3,0 m, o szerokości dna wykopu równej lub mniejszej
od

150 cm

i

długości

dna

większej

od

150 cm) oraz

w

wykopach

szerokoprzestrzennych (o szerokości i długości dna większej od 150 cm);

–

Roboty ciesielskie polegające na wykonaniu szalunków pod ławy fundamentowe;

–

Roboty zbrojarskie polegające na montażu i układaniu zbrojenia w średnio
głębokich wykopach wąskoprzestrzennych;

–

Roboty betoniarskie przy ławach fundamentowych.

4.2. Prace na wysokości
–

Roboty murarskie wykonywane powyżej kondygnacji parteru lub na wysokości
powyżej 3,0 m od poziomu ścian fundamentowych na których murowane są
ściany kondygnacji nadziemnej albo poziomu stropu nad piwnicą;

–

Roboty ciesielskie polegające na wykonaniu deskowych szalunków elementów
konstrukcji żelbetowych oraz przy wykonaniu konstrukcji dachu;

–

Roboty dekarskie przy pokryciach dachowych oraz czynności przy montażu
elementów odprowadzających wody opadowe z połaci dachowych;

–

Prace na wysokości z elektronarzędziami, z ciężkim sprzętem budowlanym.

Ważne jest ustalenie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, określenie sposobu wykonania. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości
powyżej 1,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę
ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenia wstępne na stanowiskach
roboczych oraz szkolenia okresowe.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE,
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować plac budowy:
oznakować teren, wykonać drogi, wyjścia i przejścia oraz urządzić składowiska materiałów i
wyrobów.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
–

Posiadać uprawnienia budowlane,

–

Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy,

–

Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

–

Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i

innymi chorobami związanymi z warunkami
–

środowiska pracy,

Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, i bezpieczne narzędzia. Środki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Należy zaopatrzyć miejsce pracy w
przenośną apteczkę pierwszej pomocy oraz instrukcji p.poż. i sprzęt.
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VII.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z p. zm.); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.
462 z p. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422).

2. PROJEKTOWANY OBIEKT
Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wraz z remontem budynku gospodarczego.

3. ISTNIEJĄCA ZABUDOWA DZIAŁKI INWESTORA
Działka zabudowana. Na działce zlokalizowany jest murowany budynek gospodarczy.

4. ISTNIEJĄCA ZABUDOWA DZIAŁEK SĄSIEDNICH
Działki sąsiednie zabudowane. Na działkach znajdują się murowane budynki: mieszkalne, zlokalizowane zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki oraz drewniane budynki gospodarcze.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
Oprócz projektowanego budynku mieszkalnego przewiduje się lokalizacje terenu utwardzonego, wydzielonego miejsca
na odpady stałe oraz doziemnych odcinków instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

6. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU W OBRĘBIE INWESTYCJI
Sieci: napowietrzna linia zasilająca.

7. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW
Budynek stacji terenowej: Przedmiotowy budynek stacji zlokalizowany jest 6,02 m od północnej granicy działki,
4,40 m od południowej, 8,90-11,35 m od zachodniej i 19,50 m od południowo – wschodniej granicy działki. Budynek
gospodarczy zlokalizowany jest 1,60 m od północnej granicy działki, 17,40 m od południowej, 26,10 m od zachodniej i
8,60 m od południowo – wschodniej granicy działki.

8. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla terenu inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Łukowa, zatwierdzony
Uchwałą Gminy Łukowa nr IX/37/03 z dnia 10.10.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 186 poz.
1144). Działka objęta terenem inwestycji oznaczona jest symbolem: MR, ML - tereny zabudowy siedliskowej i letniskowej.

9. PRZEWIDYWANY WPŁYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z URZĄDZENIAMI
BUDOWLANYMI Z NIM ZWIĄZANYCH NA TERENY SĄSIEDNIE
Przedmiotowy budynek stacji terenowej oraz budynek gospodarczy wraz urządzeniami technicznymi, zapewniającymi
możliwość użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spełnia wymagania, o których mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9
ustawy Prawo budowlane, w zakresie poszanowania, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnione interesy
osób trzecich.

10. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działce nr 7153/2, na której został
zaprojektowany.
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VIII.
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