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PROJEKTOWAŁ:
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. (z późn. zmianami), niżej
podpisani projektanci oświadczają, ze niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Aleksandra Narkowicz-Pala
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjnobudowlanej z ograniczeniami. Uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych oraz do oceniania i badania stanu
technicznego obiektów budowlanych z ograniczeniami.
nr ewid. uprawnień: BK.IIF.7342/64/94; nr rejestru POIA : PO-0343.

mgr inż. Zbigniew Wójcik
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr ewid. upr. AN 8346/172/86,
POM/IE/5424/01.

_________________________________________________________________________
Słupsk, 30 styczeń 2009
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu działki nr 433/1
położonej w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, woj. łódzkie opracowany w związku z
lokalizacja na w.w. działce budynku obserwatorium astronomicznego.
2. Podstawa opracowania.
•

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Brójce.

•

uzgodnienia z inwestorem.

3. Lokalizacja i stan istniejący.
Działka zabudowana jest budynkiem szkolnym. W rejonie planowanej lokalizacji budynku
projektowanego znajduje się urządzony plac zabaw dla dzieci.
Teren działki płaski. Działka przylega od strony północnej do drogi publicznej.
Działka objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Brójce (uchwała Rady Gminy w Brójcach nr XXIII/187/05 z dnia 10
sierpnia 2005 r.) i znajduje się w obszarze funkcji oświatowej, usług sportu i rekreacji wraz
z obiektami towarzyszącymi z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego jak: usługi
komercyjne, mieszkania, parkingi, stacje transformatorowe, oznaczonych w.w. planie
symbolem UO/US.
4. Opis warunków gruntowo-wodnych.
Na podstawie wywiadu miejscowego miejscowych stwierdzono, iż w podłożu gruntowym
na poziomie planowanego posadowienia występują grunty nośne - gliny piaszczyste.
Woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia.
5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.
Na terenie działki projektuje się parterowy budynek o funkcji technicznej służący
umieszczeniu zdalnego obserwatorium astronomicznego wykorzystywanego dla potrzeb
szkoły (zajęcia pozalekcyjne).
Projektuje się wewnętrzną energetyczną linię kablową zasilającą budynek. Realizacja
energetycznych potrzeb budynku powoduje minimalny wzrost zapotrzebowania mocy i
obiekt może być zasilony z istniejących instalacji bez potrzeby przebudowy istniejącego
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złącza kablowego szkoły.
5.1. Linia kablowa 0,4kV zasilająca
Przewiduje się, że zasilanie obserwatorium odbywać się będzie zalicznikowo z
rozdzielni istniejącego budynku szkoły. W tym celu pomiędzy tablicą istniejącego budynku
szkoły a tablicą TG projektowanego obserwatorium należy ułożyć linię zasilającą
wykonaną kablem YKY5x16mm2. Na tablicy szkoły, skąd wyprowadzona zostanie linia
kablowa, zainstalować należy zabezpieczenia główne projektowanej linii kablowej
obserwatorium. Jako zabezpieczenie tej linii zastosować rozłącznik bezpiecznikowy z
wkładkami 35A (np. L073H Hager). Zasilanie obserwatorium odbywać się będzie w
ramach obowiązującej umowy o przyłączenie.
Obiekt nie wymaga doprowadzenia instalacji sanitarnych.
Dojazd dotychczasowy, dojście do budynku - z terenów szkolnych, wg oznaczeń na
rysunku projektu zagospodarowania terenu.
Poziom przyziemia budynku - 0,03 m nad poziomem przyległego terenu.

6. Stan projektowany.

6.1. Podstawowe dane.
Powierzchnia działki :

6 524,0 m2

Powierzchnia zabudowy budynków istniejących:
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego:

1 072,80 m2
34,30 m2

Razem powierzchnia zabudowy na działce:

1 107,20m2
(17% pow. działki)

autor:
mgr inż.arch Aleksandra Narkowicz-Pala
mgr inż. Zbigniew Wójcik
Słupsk, 30 styczeń 2009 r.
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