
                    MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA 
          Spółka  z  o.o. 

 

                                   42 – 201  CZĘSTOCHOWA,  UL. SZYMANOWSKIEGO 15 
                                    tel./fax. (034) 324 – 57 – 58,                           e-mail: miastoprojekt@apl.pl 

 
 

Faza  opracowania:   
PROJEKT   BUDOWLANY 

                                                          
Nazwa i adres obiektu:   BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
                                   W  TEKLINOWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 

 Dz. nr  972,  k.m. 4,  obręb Teklinów, gm. Kruszyna        
                 

 
Temat  opracowania:   

                                                        TOM I/1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
                                               WRAZ Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ      
                                                                                                        

Inwestor:     
Urząd Gminy Kruszyna  

                                           ul. Kmicica 5 
                                           42-282 Kruszyna           
                                                   

Nr  umowy:   
45/04/2010-364/PW/2010  

        
  ARCHITEKTURA:  
 

Projektant:    
mgr inż. arch. Jerzy  KOPYCIAK 

                                   upr. nr  59/75/Kt    
Sprawdził:    

mgr inż. arch. Antoni CZAKIERT 
upr. nr  FT/83861/23/84 
 

DROGI:  
 

Projektant:    
mgr inż. Jolanta CABAN 
upr. nr  665/01    

Sprawdził:    
mgr inż. Ryszard SIDOROWICZ 
upr. nr  SLK/0096/PWOK/03  
 

INSTALACJE SANITARNE:  
 

Projektant:    
mgr inż. Paweł RAJCA 
upr. nr SLK/0283/PWOS/04  

Sprawdził:    
mgr inż. Ireneusz BŁASIAK 
upr. nr  UAN-VII 83861/100/90  

        
  Data opracowania:       

lipiec 2010 r. 



            Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Teklinowie przy ul. Długiej, gm. Kruszyna 
 
 
 

 
                         MIASTOPROJEKT  CZĘSTOCHOWA  Sp.  z o. o. 

                                               42-201  Częstochowa,   ul. Szymanowskiego 15,    tel./fax. (034) 324-57-58  
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

   Zgodnie  z  art. 20  ustawy  Prawo  Budowlane  oświadczamy,  że  projekt    

   budowlany  zagospodarowania terenu budynku świetlicy wiejskiej w    
   Teklinowie  przy  ul.  Długiej, dz. nr 972, k.m.  4, obręb Teklinów, gm.   
   Kruszyna  opracowany  został  z  należytą starannością,  wymaganiami     

   ustawy, przepisami   i  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami   

   wiedzy technicznej. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA: 

 
 

         I/1.1.    ZAŁĄCZNIKI: 
 
1. Decyzja nr  8/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego  
2. Warunki techniczne projektowania i realizacji przyłącza do sieci 

wodociągowej nieruchomości położonej w Teklinowie przy ul. Długiej  
           (dz. nr 972) wydane przez Wójta Gminy Kruszyna  
3. Decyzja nr III.5548-12/2010 zezwalająca na lokalizację zjazdu publicznego z 

drogi gminnej nr 694011 S w miejscowości Teklinów wydana przez Wójta 
Gminy Kruszyna,  

4. Warunki przyłączenia energii elektrycznej nr WR/417492/10 wydane przez 
ENION Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie, Rejon dystrybucji 
Częstochowa Teren, 

5. Uzgodnienie  nr III.5548-13/2010 projektu budowlanego zjazdu publicznego z 
drogi gminnej nr 694011 S w miejscowości Teklinów wydana przez Wójta 
Gminy Kruszyna, 

6. Postanowienie nr 1213/10 uzgadniające bez uwag inwestycję p.n. „Budowa 
świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” wydane przez 
Marszałka Województwa Śląskiego. 

7. Opinia nr 514/10 wydana przez Powiatowy Zespół Uzgodnień Dokumentacji 
Projektowej w Częstochowie. 

8. Oryginał  mapy  do  celów  projektowych  w  skali  1:1000 wydany  przez  
Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Częstochowie, 
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 I/1.2. OPIS  TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania ...................................................................................... 5 
2. Przedmiot opracowania ...................................................................................... 5 
3. Lokalizacja oraz istniejący stan zagospodarowania działki ............................ 5 
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9. Zachowanie interesu osób trzecich w zakresie dostępu swiatła do pom. ..... 8 
10. Odległości między budynkami – ochrona przed zacienieniem pom. ............. 8 
11. Dojścia i dojazdy ................................................................................................. 9 
12. Konstrukcja nawierzchni .................................................................................. 11 
 

 
I/1.3. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 
1. Projekt  zagospodarowania  terenu…………………………………………1:1000  

 
2. Przekroje normalne z konstrukcją nawierzchni…………………………. 1:50 

 
3. Profil podłączenia rur spustowych …………………………………………1:50 
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  I/1.2.OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

- zlecenie  inwestora, 
- decyzja 8/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- mapa  do  celów  projektowych  w  skali  1:1000  wydana  przez  

Powiatowy Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  
Kartograficznej w Częstochowie, 

- wizja  lokalna, 
- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. 
     nr  156, poz. 1118  z  2006 r.)  z  późniejszymi  zmianami ,  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r.,   

w/s  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  
budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. nr  75,  poz. 690  z  2002r.)  
 z  późniejszymi  zmianami, 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003 r. w  
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  
(Dz. U. nr  120, poz. 1133) z  późniejszymi  zmianami. 

 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA   
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki 
przy  ul. Długiej (dz. 972 , k.m. 4, obręb Teklinów)  w  Teklinowie, 
gm. Kruszyna, dla budynku świetlicy wiejskiej. 

 
 

3. LOKALIZACJA ORAZ ISTNIEJĄCY STAN   
                ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 
Działka zlokalizowana jest przy drodze gminnej w miejscowości 
Teklinów w gminie Kruszyna w powiecie Częstochowskim. Na 
sąsiednich działkach znajduje się zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz usługowa. 
Teren płaski, porośnięty jest zielenią niską - trawą. Działka 
nieuzbrojona. 
W północno-zachodnim narożniku działki od strony ul. Długiej 
znajduje się istniejący ogrodzony plac zabaw. 
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4. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 
 

Projektowany  budynek  świetlicy wiejskiej został zlokalizowany 
wzdłuż wschodniej granicy działki, prostopadle do ul. Długiej. 
Obiekt odsunięto od ulicy ze względu na lokalizację istniejącego 
placu zabaw i ustawiono w sposób umożliwiający dojazd zarówno do 
placu zabaw jak i proj. świetlicy. Wjazd na teren działki odbywać się 
będzie projektowanym zjazdem publicznym szer. 5,00 m. Jako 
główny ciąg komunikacyjny zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny, który 
stanowi również drogę pożarową. Wzdłuż drogi zlokalizowano 4 
miejsca postojowe ( w tym 1 dla niepełnosprawnych) oraz plac 
utwardzony. Przy placu znajduje się miejsce do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych – śmietnik. Na zakończeniu drogi 
pożarowej zlokalizowano plac manewrowy utwardzony. Od strony 
zachodniej oraz południowej został zaprojektowany ciąg pieszy 
prowadzący do wejść do obiektu. Chodnik zaprojektowano również 
jako łącznik placu zabaw i ciągu pieszo-jezdnego. Ciągi  kołowe  i 
piesze  oraz plac manewrowy wykonane  będą  z  kostki  betonowej.  
Wokół obiektu w miejscu gdzie nie ma chodnika znajduje się opaska 
żwirowa szer. 0,30 m. Opaska o niewielkim spadku, od ścian 
budynku w kierunku terenu. Od strony południowej przy budynku 
przewidziano pergolę o konstrukcji drewnianej nad chodnikiem. W 
związku z wyniesieniem obiektu ponad istniejący teren na chodnik 
prowadzą 2 stopnie o szer. stopnicy 35 cm i wys. 15 cm, szer. 
całkowita stopni 240 cm. Podniesienie poziomu ±0,00      (rzędna 
219,85)  budynku związane jest z uzyskaniem niezbędnych rzędnych 
i spadków na ciągach komunikacyjnych i w celu odprowadzenia wód 
deszczowych. 

 
5. PROJEKTOWANE  SIECI  UZBROJENIA  TERENU 

 
- zaopatrzenie  w  wodę – z projektowanego przyłącza  ∅40, 
- odprowadzenie  ścieków – do proj. zbiornika bezodpływowego 

o pojemności 7,5 m3 
- odprowadzenie  wód  deszczowych z rur spustowych oraz 

ciągów komunikacyjnych -  na teren inwestora 
powierzchniowo 

- ogrzewanie – z proj. kotłowni na paliwo stałe, zlokalizowanej w 
budynku 

- ciepła  woda  użytkowa – z pojemnościowego podgrzewacza 
wody z podwójną wężownicą 

- zasilanie  w  energię  elektryczną, 
 



Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Teklinowie przy ul. Długiej, gm. Kruszyna 
 

 
                     
 

MIASTOPROJEKT  CZĘSTOCHOWA  Sp.  z o.  o. 
                               42-201  Częstochowa,   ul. Szymanowskiego 15,    tel./fax. (034) 324-57-58  

7 
 

6. BILANS  TERENU 
 

Powierzchnia  całkowita  działki  (dz. nr 972)                    4563,00 m2

  w  tym: 
- pow. zabudowy                                               179,82 m2  
           pow. zabudowy = ok. 4% pow. terenu 
- pow. chodników                                                         140,31 m2   
- pow. ciągu pieszo-jezdnego – drogi pożarowej         251,64 m2 
- pow. parkingów                                                            60,00 m2 
- pow. placu utwardzonego                                            15,00 m2 
- pow. placu manewrowego utwardzonego                  432,15 m2 
- pow. placu gospodarczego – śmietnik                           1,00 m2 
- opaska żwirowa wokół budynku                                    7,60 m2 
- pow. istn. placu zabaw                                               653,60 m2  
- pow. zieleni                                                              2821,88 m2       
2821,88 m2  = ok. 62% pow. terenu – pow. działki biologicznie 
czynnej  (bez wliczania części terenu należącego do istniejącego 
placu zabaw o nawierzchni ziemnej) 

 
7. DANE  DOTYCZĄCE  OBIEKTU 

 
Dane  ogólne  charakteryzujące  obiekt: 
 
- pow. zabudowy                 179,82  m2 
- pow. użytkowa                      145,36  m2 
- kubatura              832,50  m3 
-         wysokość elewacji frontowej                                        5,46  m 
- wysokość  kalenicy  nad  terenem                      5,20  m 
- wysokość  okapu  nad  terenem                       3,47  m 
 

 

8. RODZAJ I ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI. 
 

Projektowany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej o funkcji 
świetlicy wiejskiej. Na sąsiadujących działkach znajduje się zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa. Inwestycja nie narusza 
interesów osób trzecich w zakresie: 
- zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz z środków łączności 
- uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie. 
Inwestycja nie jest zaliczana do mogących pogorszyć stan 
środowiska, nie wpłynie ujemnie na środowisko. Obiekt nie będzie 
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miał negatywnego wpływu na powietrze, glebę oraz wody 
powierzchniowe i podziemne. 
Budynek nie będzie powodował emisji do powietrza, gleby i wody 
substancji stałych (pyłów), ciekłych i gazowych w ilościach, które 
mogą szkodliwie wpłynąć na zdrowie człowieka lub środowisko. 
W obiekcie nie będzie działalności mogącej przyczynić się do 
powstawania hałasu uciążliwego dla środowiska i otoczenia. 
Budynek i urządzenia z nim związane zaprojektowano w taki sposób, 
aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie 
znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla zdrowia, 
a także umożliwiał pracę, odpoczynek i sen w zadowalających 
warunkach. 
Budynek został zaprojektowany w sposób, który nie powoduje wibracji 
– drgań przenoszących się w podłożu gruntowym oraz przez 
konstrukcję obiektu, powodujące mechaniczne oddziaływanie na ludzi 
i środowisko. 

 
9. ZACHOWANIE INTERESU OSÓB TRZECICH W ZAKRESIE   
           DOSTĘPU ŚWIATŁA DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA   
           POBYT LUDZI. 
 

Projektowany budynek usytuowany jest  w dużej odległości od 
istniejącej zabudowy.  W związku z powyższym cień rzucany przez 
projektowany obiekt nie ma wpływu na obiekty istniejące. Orientacja 
wschód-zachód oraz odległości między istniejącą a projektowaną 
zabudową umożliwiają naturalne oświetlenie pomieszczeń zarówno 
projektowanego jak i istniejących budynków  –  min. 3 godziny w 
godzinach 7.00 – 17.00  w dniach równonocy  (21 marca i 21 
września), co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.  
Między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie 
poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany 
na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się obiekt 
przesłaniający w odległości mniejszej niż wysokość przesłaniania. 

 
10. ODLEGŁOŚCI MIĘDZY BUDYNKAMI – OCHRONA PRZED  
           ZACIENIENIEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT   
           LUDZI 
 

Wysokość przesłaniania mierzy się od poziomu dolnej krawędzi 
najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu 
najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego 
przesłaniającej części. 
Wysokość projektowanego budynku od terenu do okapu wynosi  
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3,47 m. Po uwzględnieniu różnic wysokościowych terenu wysokość 
do najwyższej przesłaniającej krawędzi, mierzona od najniżej 
położonych okien istn. budynków jest mniejsza niż odległości między 
projektowanym budynkiem ( „przesłaniającym”) a obiektami 
istniejącymi („przesłanianymi”).  
Odległości między obiektami są większe od wysokości przesłaniania, 
a więc projektowany budynek nie przesłania istniejących. 
 

11. DOJŚCIA I DOJAZDY 

                  Podstawowe parametry projektowanych elementów komunikacyjnych 
Podstawowe parametry: 
1.  Wykonanie ciągu pieszo jezdnego – drogi pożarowej szer. 5,00m   

            dł. ok. 42m z kostki betonowej w kolorze szarym 
2. Zjazd publiczny z ul. Długiej w postaci ciągu kołowego szer.   

5,00 m dł. 2,65m w osiach, z kostki betonowej w kolorze szarym, 
wyprofilowany łukami o promieniu 5m 

3. Chodniki – dojścia do budynku o szerokości 2,00m obramowane 
obrzeżem 8x30cm, z kostki betonowej w kolorze piaskowym 

4. Opaska wokół budynku szer. 0,3 m o nawierzchni żwirowej, 
obramowanej od strony trawnika obrzeżem zatopionym 8x30cm - 
powierzchnia 7,60 m2, 

5. 4 szt. stanowisk parkingowych głębokości 5,0 m i szerokości po 
2,50m o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym, w 
tym jedno dla niepełnosprawnych poszerzone o 1,2m. 
Wyznaczenie miejsc postojowych z kostki betonowej w kolorze 
jasno-szarym, 

6. Plac manewrowy 20x20 m z kostki betonowej w kolorze 
piaskowym o równych krawędziach bez fazy, 

7. Teren śmietnika oraz plac utwardzony o nawierzchni z kostki 
betonowej szarej gr. 8cm,  obramowanie śmietnika obrzeżem 
8x30cm, 

8. Ciąg pieszo-jezdny i parking obramowane krawężnikiem 
drogowym 15x30cm, zatopiony po stronie spadku w celu 
odprowadzenia wody na teren 

9. Promień wewnętrzny chodnika z możliwością dojazdu do posesji  
5,0m 

10. Skosy połączeniowe dojść do budynku pod kątem 45 stopni 
 

Lokalizację poszczególnych elementów wraz ze szczegółowymi 
domiarami przedstawia projekt zagospodarowania terenu. 
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- pow. proj. ciągu pieszo-jezdnego – droga pożarowa   - 251,64 m2 
- pow. chodników                                                           - 140,31 m2   
- pow. parkingów                                                              - 60,00 m2 
- pow. placu gospodarczego - śmietnika                            - 1,00 m2 
- pow. placu utwardzonego                                              - 15,00 m2 
- pow. placu manewrowego utwardzonego                    - 432,15 m2 
- opaska żwirowa wokół budynku                                       - 7,60 m2 

                 Uzbrojenie terenu i roboty ziemne 
Po zdjęciu humusu grubości około 30cm pod drogą , parkingami i 
resztą proj. nawierzchni oraz po wykonaniu koryta doprowadzając do 
projektowanych rzędnych należy wykonać pełne uzbrojenie terenu 
wg odrębnych dokumentacji. Prace nawierzchniowe jako 
wykończeniowe należy wykonać po upewnieniu się o wykonaniu 
wszystkich robót podziemnych. 
Prace ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych należy prowadzić 
obowiązkowo ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 
Doprowadzić teren do projektowanych rzędnych i układać warstwy 
konstrukcyjne. 
Nadmiar ziemi należy odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora. 
Przyjęto odległość wywozu 10km. 

Nasypy układać i zagęszczać warstwami grubości 20cm. 
Zagęszczenie każdej w-wy nasypu kontrolować zgodnie z 
wymaganiami normy PN-84/B-04481. Każda warstwa nasypu 
powinna być zagęszczona mechanicznie i odebrana przez 
geotechnika z udokumentowaniem w dzienniku budowy. 
Dla nasypów pod drogi i parkingi minimalna wartość wskaźnika 
zagęszczenia wynosi Is>0,97 wg normalnej próby PROCTORA.  

                 Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne 
Droga o spadku podłużnym 0,5%, plac manewrowy o spadku 1%. 
Przekroje normalne z konstrukcją nawierzchni - rys nr 2 
przedstawiają szczegóły ukształtowania terenu. 
Projektowane rzędne wysokościowe podano  na planie 
zagospodarowania terenu.  
Zjazd przedstawiono w odrębnym opracowaniu wchodzącym w skład 
niniejszej dokumentacji, spadek podłużny 5%. 

 
Spadki poprzeczne: 

• Droga wewnętrzna – spadek poprzeczny 2% - odpływ wód na zieleniec , 
zmiana spadku na odcinku 0+39,34 do 0+44,63 na spadek przeciwny o 
wartości 1%. 
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• Plac manewrowy – 1% w kierunku południowym, odprowadzenie wód 
na zieleniec 

• Stanowiska parkingowe 2% w kierunku jezdni 
• chodnika 2% w kierunku od budynku do trawnika, po północnej stronie 

0,7% przy wejściu 
• zjazd – spadek jednostronny zgodny z jezdnią drogi gminnej,  

 
Szczegóły rozwiązań przedstawiono na przekrojach - rys. nr  2 
 

12. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 

Konstrukcja ciągów pieszych i kołowych: 
 

1 – droga, 1’ - parking, 1’’ - plac manewrowy,  
 

- kostka betonowa prasowana – (1-szara, 1’-grafitowa, 1’’-piaskowa)
                   8cm 

- posypka cem. - piaskowa 1:4      5cm 
-        podbudowa – kruszywo łamane stabiliz. mechan.   

               wg PN-S-66102                      15cm 
- warstwa odsączająca – piasek                                               10cm 

 
Jezdnia , parking i plac ograniczone (3, 3’, 3’’) krawężnikiem 
15x30cm ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu, C20/25, 
światło 10cm, po stronie spadku w miejscu odprowadzenia wód na 
zieleniec – światło 0cm, w miejscu wejścia z placu manewrowego na 
chodnik – światło 2cm.  
 

2 – chodnik i schody na gruncie,   
 

- kostka betonowa prasowana – kolor piaskowy   6cm 
- posypka cem. - piaskowa 1:4     5cm 
- spoiny zamulone piaskiem 
w miejscu schodów wykonanie podbudowy z betonu C 12/15 ~15cm 
 

Chodnik ograniczony od strony zieleńców obrzeżem betonowym 
8x30cm światło 4cm na ławie 20x30 beton C16/20 (4) – po stronie spadku 
poprzecznego obrzeże wtopione jako opór (4`) – światło 0cm 
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6 – opaska szer. 0,3m  
 

- w-wa żwirowa         5cm 
- grunt stabilizowany cementem      10cm 

Opaskę wykonać z ograniczeniem po stronie spadku poprzecznego 
obrzeżem wtopionym jako opór. ( 4’) , a od strony lica budynku nie 
ograniczać opaski obrzeżem. 

 
UWAGA: 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 








