
OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu zagospodarowania terenu działki i adaptacji budynku administracyjno - 

biurowego powtarzalnego „OFFICE 1 / DCU04” na działce nr 547/2, obr. 2, m. Korsze 

 

Inwestor:   „KORPEC” Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 

ul. Wolności 19A, 11-430 Korsze 

 

1. Podstawa opracowania 

− Decyzja o warunkach zabudowy nr 13/2018 zn. GT. 6730.15.2018 wydana przez 

Burmistrza Korsz z dn. 06.07.2018r. 

− projekt powtarzalny budynku mieszkalnego jednorodzinnego „OFFICE 1 / 

DCU04” 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

− obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu działki z przyłączami 

oraz adaptację budynku administracyjno - biurowego powtarzalnego „OFFICE 1 / 

DCU04”. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka nr 547/2, obr. 2, gm. Korsze posiada dostęp z drogi publicznej, 

powiatowej, ul. Wolności poprzez teren drogi wewnętrznej, gminnej, 

ogólnodostępnej (dz. nr 496).  

Na działce zlokalizowany jest parterowy budynek gospodarczy przeznaczony 

do rozbiórki. 

 

4. Konfiguracja i fizjografia działki 

Przedmiotowa działka przeznaczona jest pod budynek administracyjno – 

biurowy. 

Działka ma kształt nieregularny. 

Rzędną poziomu posadowienia parteru budynku administracyjno – biurowego 

przyjęto ppp = 62,75m n.p.m. w nawiązaniu do istniejącego poziomu terenu. 

Odprowadzenie wód opadowych na teren nieutwardzony działki. 



Dojazd pojazdów uprzywilejowanych do dz. nr 547/2, obr. 2, m. Korsze 

istniejącą drogą dz. nr 496, obr. 2, m. Korsze. 

 

5. Lokalizacja 

Budynek administracyjno – biurowy zaprojektowano na działce nr 547/2, obr. 

2, m. Korsze. 

Działka, na której projektowany jest budynek administracyjno – biurowy nie 

podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisana do rejestru zabytków. 

 

6. Warunki gruntowo-wodne 

Posadowienie bezpośrednie na gruncie rodzimym. Wykonany został odwiert 

kontrolny - wody gruntowej na głębokości do 2m nie stwierdzono W podłożu zalega 

glina piaszczysta. 

Obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

 

7. Dane ogólne 

            - powierzchnia zabudowy                  -        201,43 m2 

            - powierzchnia użytkowa                -        159,07 m2   

            - kubatura                                        -        1017,2 m3 

 - powierzchnia biologicznie czynna    -        350,0 m2 

 - powierzchnia utwardzeń     -        148,57 m2 

 

8. Zmiany elementów arch-konstr. w stosunku do projektu powtarzalnego 

„OFFICE 1 / DCU04” 

8.1 Z uwagi na inną strefę przemarzania gruntu zmieniono głębokość posadowienia 

fundamentów na 1,20m p.p.t. 

8.2 Skrócono długość budynku z 23,64m na 21,76m.  

8.3 Zrezygnowano z jednego pomieszczenia biurowego oraz z pomieszczenia 

oznaczonego w projekcie typowym jako 1.10 – archiwum. 

8.4 Zmieniono układ łazienek na WC dla osób niepełnosprawnych i kobiet, WC męskie 

z przedsionkiem wyposażonym w umywalkę i szafę na środki czystości. W WC 

męskim zaprojektowano miskę ustępową, pisuar, zawór czerpalny ze zwężką do 

węża oraz wpust podłogowy. 

8.5 Pomieszczenie oznaczone w projekcie typowym jako pom. nr 1.5 – pokój 

podzielono na dwa pomieszczenia, serwerownię i archiwum. 



8.6 Na korytarzu w sąsiedztwie serwerowni wydzielono wnękę na kserokopiarkę o 

wymiarach 2,00x0,70m i wysokości 2,0m. Nad wnęką zaprojektowano podciąg 

żelbetowy P1 o wym. 24x25cm z betonu B20 zbrojony dołem prętami 4#12 ze stali 

A-III i strzemionami Ø6 ze stali A-0 co 15cm. 

8.7 Od strony północno – zachodniej zrezygnowano z dwóch okien o wym. 

180x228cm. 

8.8 Zmieniono wymiary dwóch okien w WC-tach z 80x228cm na 80x120cm. 

 

10. Zagospodarowanie terenu 

Docelowo przewidziano utwardzenie części podwórza kostką betonową. 

Dojazd dla jednostek Straży Pożarnej poprzez teren drogi wewnętrznej, 

gminnej, ogólnodostępnej (dz. nr 496). 

 

11. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku jest zapewniony za pośrednictwem 

projektowanej pochylni.  

Przed budynkiem projektuje się miejsca parkingowe w tym dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

12. Ocena zgodności z decyzją o warunkach zabudowy 

- wysokość budynku – 1 kondygnacja nadziemna, 7,12m < 7,5m 

- budynek bez podpiwniczenia 

- wysokość głównej linii okapu budynku 3,33m (od 2,5m do 4,0m) 

- szerokość elewacji frontowej budynku 21,76m < 24,0m 

- powierzchnia zabudowy 201,43m2 – 28,7% < 31,5% 

- powierzchnia biologicznie czynna 60,7% > 30,0% 

- dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 30° < 38° 

 

13. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

pod względem: 

 

13.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków.  

Zapotrzebowanie wody do celów socjalno bytowych przyjmuje się ok. 

2,0m3/dobę.  



Ścieki socjalno bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

13.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

Nie przewiduje się aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe 

gazy, pyły lub płyny. 

13.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów  

Przewiduje się, że w związku z użytkowaniem obiektu wytwarzane będą 

jedynie odpady bytowe w wielkości ok. 0,1 m3 na tydzień, gromadzone w 

pojemnikach umieszczonych w oznaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu. 

Odpady stałe usuwane będą przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy użyciu 

pojemników i urządzeń służących do tego celu. Wywóz odbywać będzie się na 

podstawie umowy inwestora z firmą posiadającą stosowne zezwolenie.  

 

13.4. Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, parametry tych 

czynników i zasięg ich rozprzestrzeniania się.  

Obiekt nie będzie emitował hałasu wibracji, promieniowania oraz zakłóceń 

szkodliwych dla ludzi.  

 

13.5. Wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne  

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne.  

 

14. Informacje 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 

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, nie spowoduje pogorszenia warunków w 

zakresie ochrony środowiska. 

 

15. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, 

środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 



W odniesieniu do projektowanego przedsięwzięcia nie są dostępne techniczne, 

środowiskowe i ekonomiczne możliwości odnawialnych źródeł energii.  

 

16. Obszar oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ust. „Prawo 

budowlane” mieści się w granicy działki inwestora. 

W obszarze oddziaływania wnioskowanej inwestycji znajdują się 

nieruchomości oznaczone jako działki nr 547/2, obr. 2, jednostka ewidencyjna m. 

Korsze. 

Analiza poniższych ustaw i rozporządzeń wykazała iż: 

− Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – nie zostały naruszone przepisy 

art. 3. Pkt 20 i art. 28 ust.2 

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia. 

 

17. Klasyfikacja pożarowa obiektu 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III, klasa odporności ogniowej „C” wysokość 

niski “N”, pow. budynku < 1000m2  

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. 

U. z dn. 14 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez 

rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Budynek będzie wyposażony w wymaganą przepisami ilość sprzętu gaśniczego 

tj. gaśnice przenośne, przy czym jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 

dm3 ) zawartego w gaśnicach przypada w budynku na każde 100 m2 powierzchni.  

W odległości 35m i 55m od projektowanego budynku znajdują się hydranty 

zewnętrzne. 

 

18. Budynek wyposażony w instalacje: 

− elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie z dala 

czynne, teletechniczną. 

 

19. Uwagi końcowe 

− usytuowanie budynku wraz z jego wyniesieniem winien dokonać uprawniony 

geodeta, 



− budowę należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, 

− projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, 

− po wykonaniu przyłączy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego, 

− o jakichkolwiek zmianach i rozbieżnościach stanu istniejącego informować 

autora niniejszego opracowania.  

 

 

Opracował: 

 

 


