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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu  

rozbudowy Budynku Garażowego na terenie Przepompowni Ścieków w Kostrzynie  
 

1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla rozbudowy Budynku Garażowego na 
terenie Przepompowni Ścieków w miejscowości Kostrzyn, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo 
wielkopolskie. 
 
1.2. Inwestor 

Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 Kostrzyn 
 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawę merytoryczną niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany rozbudowy Budynku 

Garażowego na terenie Przepompowni Ścieków w Kostrzynie opracowany przez Biuro Projektowo – 
Wykonawcze ekoproMag z Poznania.                                       

 
Podstawę prawną realizacji opracowania stanowi: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

Podstawę techniczną stanowi: 
1. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 opracowana wg stanu na dzień 06.12.2016 

r., obręb Kostrzyn, ark. 18, działki nr ewid. 1508. 

2. Projekt budowlany branżowy rozbudowy Budynku Garażowego na terenie Przepompowni Ścieków w 
Kostrzynie opracowany przez Biuro Projektowo – Wykonawcze ekoproMag Magdalena Lewandowska 
z Poznania.                                       

 
1.4. Cel i zakres opracowania 

Podstawowym celem sporządzenia niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu 
zagospodarowania terenu działki, tj. lokalizację projektowanego rozbudowywanego obiektu budowlanego, 
w zakresie niezbędnym do wydania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu pozwolenia na budowę w 
ramach zadania pn. „Rozbudowa Budynku Garażowego na terenie Przepompowni Ścieków w Kostrzynie”.    

 
Zgodnie z § 8 ust.1 Prawa Budowlanego zakres opracowania obejmuje określenie następujących 

danych: 
- przedmiot inwestycji, 
- istniejący stan zagospodarowania terenu działek, 
- projektowane zagospodarowanie terenu działek,  
- zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu stacji uzdatniania wody, 
- inne niezbędne dane wynikające ze specyfikacji obiektu, 
- mapę sytuacyjno – wysokościową z usytuowaniem granic własności, projektowanych obiektów 

budowlanych i urządzeń z nimi związanych, układ komunikacji wewnętrznej i uzbrojenia terenu. 
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2. Charakterystyka zadania 
 
2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy Budynku Garażowego na terenie 
Przepompowni Ścieków w Kostrzynie. 
 
2.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

Budynek garażowy znajduje się na terenie Przepompowni Ścieków w Kostrzynie przy ul. Ignacewo 
1. Budynek jest obiektem wolnostojącym parterowym niepodpiwniczonym. W budynku znajdują się 
pomieszczenia garażowe dla urządzeń oraz pojazdów Zakładu Komunalnego, oraz obsługi Przepompowni 
Ścieków. 

Na terenie działki znajduje się również budynek socjalno – techniczny, budynek przepompowni 
ścieków, tymczasowa przepompownia ścieków, zbiornik retencyjny ścieków, budynek techniczny, stacja 
zlewcza ścieków dowożonych, awaryjna stacja zlewcza ścieków dowożonych. Na terenie działki w 
wydzielonym miejscu znajduje się wieża telekomunikacyjna wraz z obiektem technicznym (budynek 
techniczny). 

Utwardzenia terenu wykonane są z kostki betonowej. Teren jest ogrodzony. 
 

3. Projektowane zagospodarowania terenu 
 

3.1. Ogólne dane o zagospodarowaniu terenu przepompowni ścieków 
Projektując rozbudowę budynku garażowego uwzględniono następujące kryteria terenowe: 
- usytuowanie istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną, wodną i 

elektryczną z możliwością jej maksymalnego wykorzystania i jednocześnie z uwzględnieniem jak 
najmniejszego zakresu przełożenia istniejących sieci. 

Układ przestrzenny zagospodarowania terenu przepompowni ścieków przedstawiony jest na 
załączonym planie sytuacyjno – wysokościowym w skali 1:500 (załącznik nr 1). 
 
3.3. Charakterystyka techniczna projektowanego rozbudowywanego budynku garażowego 

 
Przedsięwzięcie polega na budowie rozbudowie budynku garażowego. Projektowany budynek 

garażu to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony po rozbudowie o wymiarach w planie 
13,14×20,65m i średniej wysokości pomieszczeń 3,55m. Przykryty dwuspadowym dachem o nachyleniu 
połaci 3 stopni. 

Obiekt projektuje się do realizacji w technologii tradycyjnej w połączeniu z elementami żelbetu 
monolitycznego (ławy fundamentowe, nadproża, wieniec, rdzenie, podciągi żelbetowe), ze stropodachem 
gęstożebrowym nad częścią rozbudowywaną. Konstrukcja budynku o podłużnym układzie ścian nośnych. 
Budynek przykryty dachem jednospadowym, zgodny z nachyleniem części istniejącej.  

Nowoprojektowane ściany zewnętrzne grubości 24-25cm z pustaków konstrukcyjnych, 
ceramicznych, poryzowanych, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. W części tylnej 
zaprojektowano rdzenie żelbetowe dla usztywnienia ścian nośnych. Zbrojenie elementów żelbetowych 
przedstawiono na rysunkach. 

Ściany nośne są posadowione na ławach fundamentowych o wysokości 35cm i szerokości 50 i 60 
cm. Dla rdzeni żelbetowych przewidziano poszerzenia w ławach w postaci stóp fundamentowych o 
wymiarach 120x120cm i wysokości 35 cm. Nowoprojektowane fundamenty na styku z istniejącymi należy 
połączyć poprzez wklejenie dodatkowych prętów stalowych w istniejące ławy fundamentowe. Fundamenty 
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wykonać z betonu szczelnego C25/30 na takim samym poziomie jak fundamenty istniejące, tj. na rzędnej 
około -1,30 na podkładzie z chudego betonu o grubości 5-10cm. Ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.   

Wszystkie ściany nośne rozbudowywanej części budynku związane są wieńcem żelbetowym o 
przekroju szerokości muru 24-25 i wysokości 25 cm.  

Stropodach nad częścią rozbudowywaną wykonać jako gęstożebrowy z belkami nośnymi w 
rozstawie co 60cm i rozpiętości osiowej od 3,17 m do 4,20 m. Wypełnienie pomiędzy belkami żelbetowymi 
z pustaków betonowych oraz lokalnie wylewek żelbetowych. W rejonach przypodporowych należy umieścić 
zbrojenie dodatkowe zgodnie z załączonymi rysunkami. Belki opierające się na istniejących ścianach 
należy osadzić w wykutych wcześniej gniazdach. Bezpośrednio przy wieńcach ścian zewnętrznych części 
istniejącej, projektuje się uciąglenie wieńca dodatkowym wieńcem żelbetowym, połączonym z istniejącym 
poprzez wykonanie dodatkowych prętów wklejanych w istniejącą belkę żelbetową . Całość 
nowoprojektowanego stropodachu zalać 4 cm warstwą nadbetonu zbrojonego siatką. Spadek stropodachu 
– około 5,5% (około 3°). Cały stropodach (część istniejącą oraz nowoprojektowaną) ocieplić styropianem 
grubości 25cm i zaizolować papą. 

W osi 2 oraz A projektuje się usunięcie fragmentów ścian nośnych. Całkowite usunięcie ścian 
możliwe jest po wykonaniu nowoprojektowanych wieńców żelbetowych oraz wykonaniu podchwycenia 
wieńca w osi A poprzez obustronne zastosowanie kształtowników stalowych skręcanych śrubami co 1,0 m, 
osadzonych w wykutych wcześniej bruzdach. 

Przy projektowanych bramach wjazdowych i drzwiach należy wykonać pochylnie wejściowe z płyty 
betonowej zbrojonej siatką zabezpieczoną preparatem przeciw- pylnym. 

 
3. Informacja dotycząca rejestru zabytków 

Teren na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
4. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy 
 

5. Zagrożenia środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.08.2007 r. „Zmieniające rozporządzenie w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowiska na środowisko” (Dz.U. Nr 158 poz. 1105) projektowana rozbudowa budynku 
garażowego nie jest obiektem szkodliwym dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego, ani obiektem mogącym 
pogorszyć stan środowiska. Urządzenia zamontowane w systemie nie są źródłem hałasu. Nie będą 
występować zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Prawidłowa eksploatacja budynku nie 
będzie powodować zagrożeń dla środowiska związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza i 
uciążliwości dla ludności. 

Eksploatację obiektu należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy BHP. 
 

6. Zestawienie powierzchni zabudowy. 
 
Powierzchnia działki wynosi 0,4227 ha w tym zabudowa istniejącymi obiektami techniczno – 

technologicznymi kształtuje się następująco: 
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Lp Nazwa obiektu  Powierzchnia 
[m2] 

1 Budynek garażowy 114 
2 Budynek socjalno-techniczny 276,4 
3 Budynek przepompowni ścieków 153,7 
4 Tymczasowa przepompownia ścieków 4,3 
5 Zbiornik retencyjny 70,3 
6 Budynek techniczny 22,6 
7 Stacja zlewcza ścieków dowożonych 8,9 
8 Awaryjna stacja zlewcza ścieków dowożonych 9,8 
9 Obiekt techniczny wieży telekomunikacyjnej 9,9 

10 Wieża telekomunikacyjna 8,2 

  RAZEM 678,1 
11 Drogi i chodnik (w tym miejsca parkingowe) 1390,1 

  OGÓŁEM 2068,2 
 
Sumaryczna zabudowa powierzchni terenu przepompowni ścieków po rozbudowie budynku 

garażowego, na działce nr ewid. 1508, przedstawiać się będzie następująco: 

Lp Nazwa obiektu  Powierzchnia 
[m2] 

1 Budynek garażowy 258,8 
2 Budynek socjalno-techniczny 276,4 
3 Budynek przepompowni ścieków 153,7 
4 Tymczasowa przepompownia ścieków 4,3 
5 Zbiornik retencyjny 70,3 
6 Budynek techniczny 22,6 
7 Stacja zlewcza ścieków dowożonych 8,9 
8 Awaryjna stacja zlewcza ścieków dowożonych 9,8 
9 Obiekt techniczny wieży telekomunikacyjnej 9,9 

10 Wieża telekomunikacyjna 8,2 

  RAZEM 822,9 
11 Drogi i chodnik (w tym miejsca parkingowe) 1411,7 

  OGÓŁEM 2234,6 
          

Zestawienie powierzchni obiektów projektowanych na działce nr 1508 kształtuje się następująco: 

  Stan istniejący Stan projektowany 
  m2 % m2 % 
Powierzchnia zabudowy 678,1 16,0 822,9 19,5 
Powierzchnia utwardzona 1 390,1 32,9 1 411,7 33,4 
Powierzchnia biologicznie czynna 2 158,8 51,1 1 992,4 47,1 
Razem 4 227,0 100,0 4 227,0 100,0 

 
Łącznie powierzchnia zabudowania (stan projektowany) stanowić będzie 52,9% wygrodzonej 

powierzchni przepompowni ścieków.  
Powierzchnia biologicznie czynna stanowić będzie zatem 47,1% wygrodzonej powierzchni terenu 

przepompowni ścieków. 
Najwyższa wysokość projektowanych budowli i urządzeń technologicznych oraz instalacji 

technologicznych wynosi 4,43 m npt. (najwyższy punkt projektowanego obiektu). 
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7. Obszar oddziaływania 

 
W wyniku opracowań wykonanych w trakcie realizacji projektu wynika że oddziaływane obiektu 

budynku garażowego, mieści się w całości nad działce, na której został zaprojektowany. 

 
Projektowaną inwestycję należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 
Nie przewiduje się niwelacji terenu. 
Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanego budynku przewiduje się wykonać na tereny 
zielone w obrębie działki (jak obecnie). 

Opracował:   
 
mgr inż. arch. Adam Sparażynski 

Nr ewidencyjny 
działki 

Podstawa formalno-prawna włączenia 
do obszaru objętego oddziaływaniem 

Uwagi 
 

Jednostka ewidencyjna 
Kostrzyn 
 
Obręb Kostrzyn 
 
działka nr 1508 

Usytuowanie budynku  - Rozdział 1 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami). 

Brak oddziaływania 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych  - Rozdział 3 rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami). 

Brak oddziaływania 

Miejsca gromadzenia odpadów stałych - Rozdział 4 
rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami). 

Brak oddziaływania 

Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych - Rozdział 5 
rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami). 

Brak oddziaływania 

Studnie -  Rozdział 6 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami). 

Brak oddziaływania 

Ochrona przed hałasem i drganiami - Dział IX 
rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,  
poz. 69 z późn. zmianami). 

Brak oddziaływania 

Przesłanianie - §13.1. rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami). 

Brak oddziaływania 

Zacienianie -§60 oraz §40  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami). 

Brak oddziaływania 

Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. 
z 2001 r 

Brak oddziaływania 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Brak oddziaływania 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.). 

Brak oddziaływania 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Brak oddziaływania 


