
 OPIS ZAGOSPODAROWANIA  
 

1. Przedmiot inwestycji 
(opis inwestycji i etapy pracy) 

 

Dokumentacja jest projektem zamiennym do decyzji o pozwoleniu na budowę  

WZB. 6740.5.2018 z dnia 10.01.2018 

Inwestycja to przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z niezbędną 

infrastrukturą w mieście Pisz, w powiecie Piskim. Działka nr 5, obręb 0001-Pisz1, nr 

jednostki ewidencyjnej 281601_4. Wydzielony obszar planowanej inwestycji określony 

został na planie zagospodarowania terenu. 

 

2. Stan istniejący zagospodarowania. 
(stan zag., opis zmian, rozbiórek i obiektów do dalszego użytkowania)  

 

Działka przeznaczona pod budowę charakteryzuje się terenem o nieznacznym 

zróżnicowaniu wysokości. Wysokość nad poziomem morza w najwyższym miejscu wynosi 

117 m n.p.m., w najniższym to 115.2 m n.p.m.  Teren jest ogrodzony, na działce w jego 

północnej części znajduje się brzeg jeziora Roś z pomostem.  

Dojazd do działki odbywa się aktualnie od strony południowej bezpośrednio z drogi 

gminnej.  

Zgoda i projekt na nowy zjazd w pasie drogowym został uzgodniony w ramach pozwolenia 

na budowę WZB-7351/32/P/03. Od wschodu od strony działki nr.6 do budynku 

doprowadzone jest przyłącze elektryczne. Aktualny budynek zasilany był w wodę z sieci 

miejskiej z przyłącza od strony południowej. Na terenie znajduje się również sieć  kanalizacji 

miejskiej przyłączonej do sieci od strony południowej. Działka wyposażona jest również w 

sieć telemetryczną przyłączoną od strony południowej.  

Granice działki inwestora przylegają: 
- od strony południowej działka przylega do drogi – jezdna asfaltowa (ul. Aleja Turystów), działka nr. 10 

- od strony północnej działka przylega do nabrzeża jeziora Roś  

- od strony zachodniej działka przylega do zabudowanej działki budowlanej  

o numerze 4/4.  

- od strony wsch. działka sąsiaduje z terenem rekreacyjnym plaży miejskiej o numerze 6.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie. 
(układ zagospodarowania, urządzenia budowlane, układ komunikacyjny, war. pożarowe, ukształtowanie terenu, zieleń)  

 

Projektowany budynek będący rozbudową sali wielofunkcyjnej w południowo – zachodnim 

narożniku działki, zlokalizowany będzie równolegle do istniejącego obiektu. Obiekt będzie 

miał formę dwóch połączonych prostokątów ustawionych ścianami szczytowymi na osi 

północ-południe. Wejście główne będzie zlokalizowane od strony wschodniej. Obiekt z 2 

salami wielofunkcyjnymi dobudowany będzie, do istniejącej sali i zaprojektowany jest, jako 

II kondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe) o dachu dwu i wielospadowym. Sala 

aktualna zaadaptowana zostanie na zaplecze nowo powstałego budynku. Ukształtowanie 

terenu, komunikacja i układ zieleni zgodnie z załączonym rysunkiem zagospodarowania.   

Przed przystąpieniem do budowy projektowanego obiektu przewiduje się wykonać 

mikroniwelację terenu z jego wypoziomowaniem w strefie południowo zachodniej części 

działki. W drugim etapie planowych inwestycji zakłada się adaptację poddasza (w 



 

 

istniejącym aktualnie obiekcie) na pomieszczenia socjalne i budowę zadaszenia (pergoli 

tarasu wschodniego).  

 

a. Układ komunikacyjny 

 

Do budynku wchodzić się będzie z utwardzonego chodnika prowadzącego z głównego 

wejścia na działkę od strony południowo – wschodniej. Przy drodze wewnętrznej przy 

wjeździe na działkę poza terenem aktualnej inwestycji, planuje się wybudowanie 

pomieszczenia na odpady stałe gdzie będą ustawione przenośne kontenery na śmieci.  

Dojazd do budynku planowany jest z wewnętrznej drogi od strony wschodniej. Wjazd 

zaprojektowany powinien być tak by nie odprowadzać wody z drogi zewnętrznej na 

posesję. Drogi na terenie działki wykonane zostaną z kostki betonowej, a powierzchnie 

parkingów należy wykonać z materiałów, umożliwiając odprowadzenie wód deszczowych 

do gruntu. Woda z powierzchni utwardzonej odprowadzona powinna być wyłącznie na 

terenie inwestora.  Parkingi zaprojektowano w południowo-wschodnim narożniku działki 

przy wiacie fotowoltaicznej. Zaprojektowano około 50 miejsc parkingowych uwzględniając 

miejsca postojowe dla niepełnosprawnych.  Główna droga wjazdowa i parking obsługujący 

działkę oznaczony jest na planie zagospodarowania poza terenem aktualnej inwestycji.  

 

b. Sieci uzbrojenia terenu 

 

* Sieć grzewcza: źródłem ciepła budynku będzie istniejąca kotłownia z powietrznymi 

pompami ciepła + kocioł szczytowego zapotrzebowania na ciepło na biomasę : max moc 

110 KW. Przy rozbudowie nie ma potrzeby zwiększania mocy. Projekt dostosowania i 

rozbudowy wewnętrznej instalacji grzewczej nowego obiektu załączony do dokumentacji 

projektu branżowego.  

* Sieć wodna – Obiekt zostanie wybudowany na istniejącej instalacji wodociągowej. Projekt 

przebudowy i podłączenia instalacji według opracowania załączonego do dokumentacji 

projektu branżowego.  

* Sieć kanalizacyjna – Obiekt zostanie wybudowany na istniejącym przyłączu sieci 

kanalizacyjnej na działce inwestora . Projekt przebudowy i podłączenia sieci dołączony do 

dokumentacji projektu branżowego. Rodzaj ścieków – bytowe. 

* Wody opadowe – wody opadowe z dachów i utwardzeń będą odprowadzone 

grawitacyjnie poprzez rury spustowe i system odwodnienia, do gruntu wyłącznie na terenie 

inwestora.   

* Odpady - będą segregowane w pojemnikach ruchomych pod zadaszeniem i przeznaczone 

do odbioru ich z nieruchomości w celu unieszkodliwienia lub wykorzystania przez firmę 

specjalistyczną. 

* Przyłącze elektryczne - wykonane zostało na granicy z działką nr. 6. Moc przyłączeniowa – 

40 kW + 15 KW fotowoltaika. Przy rozbudowie nie ma potrzeby zwiększania mocy. Projekt 

przyłączenia instalacji do nowego obiektu i rozbudowy instalacji wewnętrznej dołączony do 

dokumentacji projektu branżowego. 

 

Projektowane zagospodarowanie działki nie spowoduje utrudnień w dojściach i dojazdach 

do sąsiednich posesji jak również nie pogorszy warunków technicznych tych posesji.  

 

 



 

 

c. Ukształtowanie terenu i zieleni  

 

Teren w będzie utrzymywał swój profil w całej części działki. Poziom posadzki parteru 

budynku istniejącego i części rozbudowywanej ±0.00 = 116.58 m n.p.m.  

Projekt zieleni zostanie opracowany wg oddzielnego opracowania wykonanej na bazie 

szczegółowego projektu zagospodarowania terenu będącego częścią tej dokumentacji.  

 

4. Zestawienie powierzchni 

 

Powierzchnia działki     -   18 936  m²  

 

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji  -   12 000  m²  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Powierzchnia zabudowy    -  1 463 m² / 12% działki (max 40%) 

 

Budynek projektowany (dobudowa) – 539 m²  

    Istniejąca Sala Wielofunkcyjna    - 301 m²  

    Hotel       - 571 m² 

    Ogród Zimowy     - 52 m² 

     

     

Powierzchnia utwardzona      2 684 m²  

    Komunikacja piesza  - 1184 m² 

    Jezdnia wewnętrzna + parkingi - 1376 m² 

    Tarasy drewniane  - 133 m²    

 

Powierzchnia terenu (zieleń) – biologicznie czynna    -  7 854 m²/ 65% działki   (min. 20 %) 

 

Uwaga: Z powyższego zestawienia powierzchni wynika, iż zostały spełnione parametry 

określone w decyzji o warunkach zabudowy. 

    

5. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków, ochrony archeologicznej, strefy 

ochrony konserwatorskiej.   

- Zagospodarowanie działki na której projektowany jest obiekt mieszkalny, nie będzie 

realizowane na terenie ochrony archeologicznej. 

- Strefa w której znajdują się  działki nie podlega ochronie archeologicznej.   

- Działka, teren i obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków. 

 

6. Dane określające wpływ eksploracji górniczej. 

Obiekt nie znajduje się w granicach terenów górniczych. 

 

7. Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska i zdrowia użytkowników 

 

Projektowana inwestycja nie będzie obiektem szkodliwym dla środowiska, ponieważ jak 

wynika z informacji otrzymanych od inwestora i charakteru projektowanego obiektu, nie 

przewiduje się: 



 

 

 emisji zapachów i odorów, związanych z podstawową funkcją projektowanej inwestycji,    

wychodzących poza granice terenu 

 przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

 wystąpienia wibracji i emisji zanieczyszczeń o natężeniu oddziaływującym szkodliwie na 

środowisko, a zwłaszcza na zdrowie ludzi i otaczające obiekty budowlane 

 wytwarzania odpadów niebezpiecznych 

 wytwarzania i emitowania promieniowania  

 wykorzystania, unieszkodliwiania i składowania odpadów technologicznych, 

przemysłowych, odpadów handlowych i innych szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. 

 inne odpady będą segregowane i tymczasowo przechowywane w pojemnikach do tego 

celu przeznaczonych, a ich wywożeniem w celu utylizacji (czy tez składowania na 

wysypisku komunalnym) zajmie się specjalistyczna firma. 

 

8. Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego i robót budowlanych 

 

Prace budowlane prowadzone będą na terenie o stabilnym gruncie, zaleca się jednak 

szczególna uwagę przy pracach rozbiórkowych, ziemnych i odpowiednim zabezpieczeniu 

wykopów. W trakcie prac projektowych uwzględniono badania i wnioski z dokumentacji 

geotechnicznej. 

 

 

Z wyżej przytoczonych zapisów wynika, iż projektowana inwestycja jest zgodna z 

wytycznymi określonymi w decyzji o warunkach zabudowy. 


