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BBUUDDOOWWAA  ZZBBIIOORRNNIIKKAA  GGAAZZOOWWEEGGOO  
   

   Inwestor:   

GMINA WALCE, 
UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   

47-344 WALCE, UL. ZAMKOWA 
działka nr 3222  k.m. 9 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: WALCE 160504_2 
OBRĘB: WALCE -0008 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XI  
  

 
 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA  
 

Podstaw ę opracowania stanowi: 
� zlecenie Inwestora, 
� wizja w terenie, 
� aktualne podkłady geodezyjne –mapa do celów projektowych skala 

1:500, 
� Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Walce  
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA  
 

 Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy Centrum 
opiekuńczo-mieszkalnego w Walcach oraz zagospodarowanie terenu. 

 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  
 

3.1. Przedmiot  inwestycji  
 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa opiekuńczo- mieszkalnego w 
Walcach zlokalizowanego na działce nr 3222 k.m. 9  
w miejscowości Walce. 

 
3.2. Stan istniej ący 

 
 Działka nr 3222 k.m. 9 położona w Walcach aktualnie jest zabudowana 
i znajduje się na terenie usług  społecznych (3UP). Na działce  
nr 3222 k.m.9 znajduje się budynek opieki społecznej  z parkingiem z kostki 
brukowej z istniejącym zjazdem na ulicę Zamkową oraz budynek publicznego 
ośrodka zdrowia wraz z budynkiem gospodarczo-garażowym z parkingiem 
wykonanym z kostki brukowej z istniejącym zjazdem na ulicę Zamkową.  
Teren ten jest uzbrojony.  
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 W sąsiedztwie przedmiotowych działek znajdują się zabudowania 
mieszkalne i gospodarcze jedno, dwukondygnacyjne oraz mieszkalno-
usługowe. 
 

 
 

  Powierzchnia działki nr 3222:  4600,00 m²   100,00 % 
  Powierzchnia biologicznie czynna stanowi: 3071,00 m²  66,76 % 
  Powierzchnia zabudowana stanowi: 579,00 m² 12,59 % 
  Powierzchnia utwardzona stanowi: 950,00 m²      20,65 % 

  
  

3.3. Stan  projektowany  
 

  Projektowana inwestycja polega na budowie zbiornika gazowego. Teren jest 
uzbrojony. Powyższa inwestycja będzie wkomponowana architektonicznie w 
istniejącą zabudowę terenu.  
  Na działce nr 3222 k.m.9 projektuje się parkingi i budynek opiekuńczo-
mieszkalny - objęty odrębnym opracowaniem. 
 Powyższa inwestycja jest wkomponowana architektonicznie w istniejącą 
zabudowę terenu. Wykonany jest prosty układ komunikacyjny, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu.  
 

  Powierzchnia działki nr 3222:  4600,00 m²   100,00 % 
  Powierzchnia biologicznie czynna stanowi: 3067,88 m²  66,70 % 
  Powierzchnia zabudowana stanowi: 582,12 m² 12,65 % 
  Powierzchnia utwardzona stanowi: 950,00 m²      20,65 % 

  
WWsskkaaźźnniikk  wwiieellkkoośśccii   ppoowwiieerrzzcchhnnii   zzaabbuuddoowwyy    ddoo  ppoowwiieerrzzcchhnnii   ddzziiaałłkkii ::                                             1122,,6655%%<<5500%%  
WWsskkaaźźnniikk  wwiieellkkoośśccii   ppoowwiieerrzzcchhnnii   bbiioollooggiicczznniiee  cczzyynnnneejj   ddoo  ppoowwiieerrzzcchhnnii   ddzziiaałłkkii ::           6666,,7700%%>>3300%%                                                                  
WWsskkaaźźnniikk  iinntteennssyywwnnoośśccii   zzaabbuuddoowwyy::                                                                                                                                                       00,,1155≤≤00,,1166<<11,,5500          
 
 
 

3.4. Teren obj ęty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserw atora  
 

 

3.5. Teren obj ęty niniejszym opracowaniem nie podlega  
wpływom eksploatacji górniczej  
 

 

3.6. Przewidywane zagro żenia dla środowiska i higieny oraz 
zdrowia u żytkowników obiektów budowlanych i ich 
otoczenia – nie przewiduje si ę 
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3.7. Dane ogólne obiektu  
 
 
 
 
         

DANE OGÓLNE ZBIORNIKA GAZOWEGO 

Lp. Dane ogólne Wielkość Jednostka 
1. Powierzchnia zabudowy 3,12  m2 

2. Pojemność 2700,00  l 

 
3.8. Przeznaczenie i program u żytkowy budynku  
 
 Zbiornik gazowy będzie przeznaczony pod magazynowanie gazu na potrzeby 
ogrzewania planowanej budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Walcach.  
   

3.9. Forma architektoniczna i funkcja zbiornika  
    

� zastosowano układ konstrukcyjny zapewniający bezpieczeństwo 
konstrukcji, 

� zbiornik ma zapewnione bezpieczeństwo pożarowe, poprzez 
zastosowanie materiałów o odpowiednich właściwościach p. poż.  

� zbiornik posiada odpowiednie warunki bezpieczeństwa użytkowania 
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać zbiorniki 
i  ich usytuowanie, 

� zbiornik spełnia warunki higieniczno-zdrowotne oraz ochronę środowiska 
poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i rozwiązań zgodnie z 
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać zbiorniki i ich 
usytuowanie, 

� przyjęte izolacje oraz przegrody zbiornika zapewniają odpowiednią 
szczelność. 

  Projektowana inwestycja nie zaburzy istniejącej zabudowy mieszkalno-
gospodarczej budynków sąsiednich. Budynki istniejące posiadają dachy  
jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe. 
  Projektowany zbiornik przeznaczony jest na cele magazynowania 
paliwa gazowego, tworzy spokojną bryłę nie zakłócającą korzystania  
z pozostałych budynków. Forma architektoniczna oraz funkcja obiektu są 
zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Walce.  
 

3.10. Określenie obszaru oddziaływania obiektu    

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (DZ. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, 
zachowane są warunki §12 ust.1 pkt.1, dla działki 3222 k.m. 9, a tym samym 
strefa oddziaływania na obiekty nie ulegnie zmianie i mieści się  
w obrębie działki inwestora. 
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4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji obiektu: 

� powierzchnia zabudowy – 3,12 m2  
� Pojemność zbiornika – 2700,0 l 

 
6.1 Uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgl ędem ochrony  
       p-po ż. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16.06.2003 roku DZ.U nr 121 poz. 1137 projekt wymaga uzgodnienia pod względem 
ochrony p-poż. 
 

7. UWAGI KOŃCOWE 
7.1. Zakres wykonania i obowi ązki przy robotach budowlanych  

Zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych). Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przepisami. 

7.2. Uwagi i opisy  zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część 
projektu. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią 
należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 

7.3. Zastosowane w projekcie materiały , rozwiązania techniczne  
i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadają 
odpowiednie atesty i aprobaty). 

7.4. Wszystkie zastosowane materiały  oraz elementy wyposażenia 
wymagają akceptacji zleceniodawcy.  

7.5. Wszelkie zastrze żone nazwy i znaki towarowe  należą do ich 
prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 

7.6. Wszelkie wymienione w projekcie materiały  i technologie mogą być 
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych  
i jakościowych. 

 
 
CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM, SZTUKĄ BUDOWLANĄ  
I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP POD NADZOREM OSOBY 
UPRAWNIONEJ.                              
 
 
 

                                                                                                 AUTOR : 
 

 
                                                                                     ............................................... 


