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OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

 

 

„Budowa polegająca na nadbudowie i rozbudowie istniejącego obiektu. Modernizacja na potrzeby 

sanatorium uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej w Polanicy-Zdroju.” 

 

Lokalizacja inwestycji: ul. B. Chrobrego 1a i 3 w Polanicy Zdroju; dz.nr 257/12 

 

Inwestor: ASKMED Sp. z o.o.; ul. Armii Krajowej 53, 50-451 Wrocław 

 

 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest budowa polegająca na nadbudowie i rozbudowie 
istniejącego obiektu na potrzeby sanatorium uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej w 
Polanicy Zdroju wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

 

1.1. Podstawa opracowania 
 

• uzgodnienia z Inwestorem 

• oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

• mapa do celów projektowych, 

• dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana przez proGEO Sp. z o.o.,  

• ul. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław, 

• inwentaryzacja budowlana 

• wizja lokalna,  

• prawo budowlane, przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy. 

• Ekspertyza techniczna wykonana przez konstruktora mgr. inż. Tomasz Rojek 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I PRZEWIDYWANE W NIM ZMIANY 

 

Charakterystyczne parametry terenu: 
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Powierzchnia terenów utwardzonych: 804,55 m2 

Powierzchnia zabudowy: 990,55 m2 

Powierzchnia tarasu: 155,57 m2 

Powierzchnia terenów zielonych: 293,59 m2 

Powierzchnia placu zabaw: 51,06 m2 

Powierzchnia miejsc parkingowych: 50,01 m2 

 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie miasta Polanica- Zdrój, w na działce o 

numerze ewidencyjnym 257/12 AM-8, jednostka ewidencyjna Polanica- Zdrój, obręb Stary Zdrój, o łącznej 

powierzchni 0,2388 ha. Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Zgodnie z 

Uchwałą nr XXI/141/08 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji 

gruntów jako 257/12, (AM-8) obręb Stary Zdrój, miasto Polanica Zdrój- zlokalizowana jest na terenie 

oznaczonym w planie symbolem UZ/MT2, KDW1. Jest to teren przeznaczony pod zabudowę o funkcji usług 

lecznictwa uzdrowiskowego oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Oddziaływanie 

przedsięwzięcia dotyczy jedynie terenu w granicach w/w działki, na której zlokalizowany zostanie obiekt 

sanatorium uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 

W chwili obecnej na terenie planowanej inwestycji znajdują się dwa budynki połączone łącznikiem 

dwukondygnacyjnym.  

 

Rzut poglądowy usytuowania. 



AE  STUDIO ARCHITEKTONICZNE 
 

 
www.aestudio.com.pl 

 

Budynek nr 1 ma powierzchnię zabudowy równą 249,81 m2 

Budynek nr 2 ma powierzchnię zabudowy równą 657,01 m2 

Łącznik dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 35,71 m2 

 

Projektowana rozbudowa zwiększy powierzchnię zabudowy obiektów o 48,02 m2. 

 

Zgodnie z zapisem w MPZG powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 400m2 dla każdego z obiektów 

nie wliczając łączników. Aktualnie powierzchnia zabudowy budynku nr 2 już przekracza określony w par.3 

niniejszej uchwały poziom parametru, dlatego też zgodnie z w/w uchwałą dopuszczalne jest odstępstwo od 

powyższej zasady jednak tylko dla rozbudowy o części obiektu mające na celu spełnienie wymogów 

aktualnych przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju inwestycji. 

 

Istniejący łącznik podlega przebudowie i nadbudowie w celu zmiany jego estetyki i dopasowanie do 

pozostałej zabudowy oraz połączenia wszystkich kondygnacji budynku nr 1 i budynku nr 2 oprócz poddasza 

nieużytkowego w części budynku nr 2. 

W łączniku zlokalizowano jedynie funkcje związaną z komunikacją. 

Materiał użyty na elewację łącznika oraz jego kolor odróżnia wyraźnie ten element od łączących budynków. 

W linii elewacji łącznik jest przesunięty od budynku nr 1 o 2,47m oraz od budynku nr 2 o 4,87m. 

Długość budynków wraz z łącznikiem nie przekracza w każdym kierunku 120m (zgodnie z MPZP). 

 

Wysokość obiektów: 

- budynek nr 2 podlegający rozbudowie i nadbudowie posiada 4 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia 

kondygnację zaprojektowano jako poddasze użytkowe ze ścianką kolankową o wysokości max. 1,2m oraz z 

antresolą wydzielona w przestrzeni komunikacji ogólnej. Antresola jest górną częścią kondygnacji III piętra, 

otwartą przestrzenią niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. 

Planowana funkcja antresoli to przestrzeń rekreacyjna/ wypoczynkowa. 

- istniejący budynek nr 1 posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe/ forma 

architektoniczna bryły budynku pozostaje bez zmian. 

- istniejące częściowe podpiwniczenie budynku nr 2 podlega rozbudowie i podpiwniczeniu pod całym 

budynkiem nr 2. Zgodnie z zapisem w MPZP dopuszczalna jest kondygnacja podziemna. 

 

Wysokość obiektu: 

Budynek nr 1- 18,25 m- bez zmian 

Budynek nr 2- 18,25 m 

 

Parametry dachu: 

Istniejący dach budynku nr 1 wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachu 45° -bez zmian. Projekt zakłada 

wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz wymianę zniszczonego pokrycia dachu również na 

dachówkę karpiówkę w kolorze czerwonym. 

Projektowany dach budynku nr 2 mansardowy o tradycyjnych dla regionu kątach nachylenia połaci. 
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Szerokość elewacji każdego z budynków bez wliczania łączników nie przekracza 35 m zg. z MPZP. 

Budynek usytuowany 8,85m od ulicy Chrobrego i 6,30m od granicy z działką drogową. 

Pozostałe odległości od granicy z działkami sąsiednimi pozostają bez zmian. 

Zaprojektowano 4 miejsca postojowe w tym jedno dla osób niepełnosprawnych na posesji własnej inwestora. 

Ilość miejsc parkingowych nie przekracza wymaganych dla strefy ochronnej „A” obszaru uzdrowiska. 

 

Teren jest uzbrojony w sieć wod-kan, gazową, energetyczną, deszczową. Porośnięty roślinnością krzewiastą. 

Przedmiotowy budynek wolnostojący usytuowany jest na terenie uzdrowiskowym.  

 

Odległość od najbliższego sąsiedniego budynku mieszkalnego wynosi 8,40m. 

Odległość od najbliższego budynku gospodarczego jednokondygnacyjnego wynosi 6,73m na działce 

sąsiedniej od strony południowej. Budynek gospodarczy na sąsiedniej działce jest obiektem murowanym o 

konstrukcji dachu drewnianej kryty papą. W związku z tym wszystkie okna od strony elewacji tylnej 

(południowej) w odległości mniejszej niż 8 m muszą posiadać odporność ogniową E60. 

 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Chrobrego) poprzez utwardzoną drogę dojazdową. Teren 

inwestycji zlokalizowany jest w sąsiedztwie: 

- Parku Zdrojowego od strony północnej, 

- Budynku mieszkalnego wielorodzinnego od strony zachodniej, 

- Budynku hotelowego od strony wschodniej, 

- Obiektów usługowych i mieszkalnych od strony południowej, 

Obiekt podłączony jest do istniejących sieci w pasie drogowym ul Chrobrego: 

− wodociągowej o średnicy 200 mm, 

− kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm,  

− kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm, 

− energetycznej eN oświetlenia ulicznego, 

− gazowej o średnicy  70 mm,  

Zestawienie powierzchni poszczególnych części obecnego zagospodarowania działki: 

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części obecnego zagospodarowania działki: 

 

 

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH: 

 

Mając na uwadze charakter planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, nie jest ono wymienione jako typ 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213 

poz.139). 
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 
 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania  i  odbioru robót budowlano – montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Specyfikacjami  

technicznymi wykonania i odbioru robót załączonymi do projektu. 

 
4. ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: BHP, OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne przyjęto w oparciu o następujące wytyczne (podstawa 

prawna): 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003 poz.1650). 

 

W fazie realizacji robót budowlano – montażowych podstawowym przepisem prawnym jest: 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6.02.2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 

i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

 

5.1.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 

 Zakres projektowanych robót zgodnie z rozporządzeniem ministra Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa Dz.U. Nr 93 z dnia 23.07.1998. nie klasyfikuje  obiektu do grupy mogących 

pogorszyć stan środowiska i nie wymaga opracowania oceny oddziaływania na środowisko. Wszystkie 

zastosowane materiały, urządzenia i aparatury muszą posiadać odpowiednio wymagane atesty, aprobaty 

techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 

 Plac budowy należy zorganizować w taki sposób, aby zapewnione było bezpieczeństwo użytkowania 

i składowania materiałów budowlanych oraz bezpiecznej obsługi komunikacyjnej. 

 
5.2. Higiena i zdrowie 

 

 Prace budowlane powinny być prowadzone z zastosowaniem takich materiałów i wyrobów oraz 

w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 

 

5.3. Ochrona czystości powietrza 
 

Obiekt nie zagraża zanieczyszczeniu powietrza. 

 

5.4.   Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi 
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 Obiekt zlokalizowany jest w strefie wolnej od promieniowania jonizującego i nie występuje 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego. 

 

5.5.   Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną 
 

 Należy wykonać izolację pionową i poziomą  istniejących w murach budynku w celu zabezpieczenia 

elewacji przed podciąganiem kapilarnym wody gruntowej. 

Nowo projektowane ściany należy zabezpieczyć przed wilgocią zgodnie z projektem budowlanym. 

 
 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

 

„Budowa polegająca na nadbudowie i rozbudowie istniejącego obiektu. 

Modernizacja na potrzeby sanatorium uzdrowiskowego i przychodni 

uzdrowiskowej w Polanicy-Zdroju.” 

 

Lokalizacja inwestycji: ul. B. Chrobrego 1a i 3 w Polanicy Zdroju;  

dz.nr 257/12 

 

 

Inwestor: 

 

ASKMED Sp. z o.o.; ul. Armii Krajowej 53, 50-451 Wrocław 

 

 

Projektant sporządzający 

informację: 

 

mgr. inż. arch. Ewelina Grot 

upr. nr 09/OPOKK/2011 

 

 
 
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 

Podstawą prawną opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /Dz. U. Z 2003r. Nr 

207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami/.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 

poz.1126/.  
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Zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane do obowiązków projektanta należy sporządzenie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację projektowanych robót 

polegająca na nadbudowie i rozbudowie istniejącego obiektu. Modernizacja na potrzeby sanatorium 

uzdrowiskowego i przychodni uzdrowiskowej w Polanicy-Zdroju. 

W oparciu o sporządzoną przez projektanta informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

kierownik budowy jest obowiązany zgodnie z art.21a ust.1 Ustawy Prawo Budowlane sporządzić, przed 

rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót będących przedmiotem inwestycji zgodnie z art. 21a 

ust.2 należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót których charakter, organizacja lub miejsce 

prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności upadku z wysokości prowadzonych przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych  

pozostałe okoliczności zagrożeń wymienione w art.21a ust.2 dla robót będących przedmiotem inwestycji nie 

obowiązują. 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

 
2.1. Zakres robót : 

 

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego obiektu. 

 

2.2. Kolejność realizacji robót 

 

• przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy  

• wyburzenie fragmentów ścian, rozbiórka nawierzchni części betonowych na powierzchni objętej 

rozbudową i przebudową 

• wykonanie wykopów pod fundamenty,  

• wykonanie projektowanego uzbrojenia terenu  

• położenie instalacji wewnętrznych zgodnie z docelową aranżacją pomieszczeń  

• wykonanie konstrukcji zgodnie z projektem – stopy, słupy, stropy oraz konstrukcja dachu,  

• murowanie ścianek działowych i osadzenie nadproży drzwiowych i podciągów w miejscach 

wyburzonych ścian konstrukcyjnych wg wytycznych proj. Konstrukcji.  

• murowanie ścianek działowych i osadzenie nadproży drzwiowych  

• podłoża pod posadzki łącznie z izolacją  

• roboty tynkarskie wewnętrzne  

• stolarka drzwiowa wewnętrzna  

• okładziny ścian i podłóg  

• montaż stropów podwieszonych  

• roboty malarskie wewnętrzne  

• roboty tynkarskie zewnętrzne  
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• roboty dekarskie 

• wstawienie dźwigów  

• roboty drogowe i chodniki  

 

2.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :  

 

Niniejsza realizacja jest rozbudową i nadbudową istniejącego obiektu obecnie nieużytkowanego..  

 

2.4. Elementy zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :  

 

Nie dotyczy 

 

2.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :  

 

Charakter robót, miejsce prowadzenia robót nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jednak może zdarzyć się upadek z wysokości ponieważ roboty będą 

prowadzone wysokościowe. W związku z czym w planie BiOZ należy przewidzieć i zaplanować podjęcie 

działań ograniczających potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem robót ogólnobudowlanych.  

 

Uniemożliwić dostęp osobom postronnym w obręb prowadzonej budowy. 

 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 26 września 1997 roku /Dz. U. Z 2003 r. Nr 169 poz.1650/, Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych /Dz. U. Z 2003r. Nr 47 poz.401/  

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

 

Pracownicy zatrudnieni w warunkach niebezpiecznych powinni posiadać aktualne badania lekarskie 

stwierdzające zdolność do pracy w warunkach niebezpiecznych i do pracy na wysokości. 

 

Pracownicy powinni być przeszkoleni z przepisów bhp wykonywania robót budowlano-montażowych.  

 

Ponadto każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udziela pracownikom 

instruktażu – szkolenia na stanowisku pracy w zakresie realizacji robót i przestrzegania przepisów bhp. Przy 

każdorazowej zmianie stanowiska pracy wymagane jest przeszkolenie pracownika z przepisów bhp.  
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Pracownicy powinni mieć zapewnioną odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz kaski ochronne, a także 

pierwszą pomoc.  

 

Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie sprawne narzędzia do wykonywania prac.  

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń.  

 

Teren budowy ogrodzić. W miejscach widocznych wywiesić tablice ostrzegawcze „Roboty budowlane- wstęp 

wzbroniony”, na tablicy informacyjnej budowy umieścić numery telefonów pogotowia ratunkowego, straży 

pożarnej, policji. 

 

Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi odnośnie wykonawstwa 

robót, instrukcja BHP oraz wytycznymi producentów odnoszącymi się do używanych materiałów. 

 
 
Opracowanie: 
 

Architektura: 

mgr inż. arch. Ewelina Grot 

nr upr. 09/OPOKK/2011 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. arch. Anna Nowak 

upr. nr 08/OPOKK/2011 

 

 


