
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 
_____________________________________________________ 
 
1. Dane ogólne: 
 
1.1. Inwestor:    Powiat Koniński  

1.2. Temat:   Termomodernizacja budynku pałacu, termomodernizacja i  

    rozbudowa budynku oświatowego b, termomodernizacja i  

rozbudowa budynku oświatowego C. 

1.3. Lokalizacja:     Żychlin, ul. Parkowa 2 

1.4. Nr ewid. działki Jednostka ewidencyjna Stare Miasto, obręb 0018 Żychlin,  

     działka nr 484/1 

 
2. Podstawa opracowania: 

2.1. Zlecenie Inwestora 

2.2. Decyzja Nr 2/2016 o warunkach zabudowy z dn.29.03. 2016 r. 

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem 

2.4. Wizja lokalna 

2.5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

2.6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

 

3. Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest: 

- termomodernizacja budynku Pałacu im. Bronikowskich wpisanym do rejestru 

  zabytków 

- termomodernizacja i rozbudowa budynku oświatowego B - nie będącego  

  obiektem zabytkowym, zlokalizowanego  w zabytkowym  zespole  



  pałacowo-parkowym 

- termomodernizacja i rozbudowa budynku oświatowego C - nie będącego  

  obiektem zabytkowym, zlokalizowanego  w zabytkowym  zespole  

  pałacowo-parkowym 

na działce nr 484/1 obręb 0018 Stare Miasto, która jest w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlnie 

 

4. Istniejące stan zagospodarowania działki : 

Na terenie działki nr 484/1 w granicach opracowania, usytuowany jest centralnie 

zabytkowy budynek Pałacu im. Bronikowskich. Po jego wschodniej stronie 

usytuowany jest budynek oświatowy B, a po stronie południowej budynek oświatowy 

C. Przedmiotowy teren pod względem ukształtowania terenu jest  płaski, o spadku w 

kierunku południowym, gdzie wartości bezwzględne na działce wahają się w 

granicach 105,.00 do 105,60 m n.p.m. Na terenie istnieje układ komunikacji 

utwardzony nawierzchniami z kostki betonowej i żwirowej. 

Dojazd do przedmiotowej inwestycji zapewniony jest od strony północnej z ul. 

Parkowej i od strony południowej z drogi lokalnej.  

 Na przedmiotowym terenie znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, gazowa i elektroenergetyczna. Na terenie nie utwardzonym 

urządzona zieleń parkowa. 

Do istniejących budynków w granicach opracowania doprowadzone są przyłącza: 

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplne 

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Miejsca postojowe dla samochodów 

zapewnione na istniejącym placach manewrowych parkingu wzdłuż ulicy Parkowej 

po północnej stronie działki. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie działki : 

Projektowany termomodernizacja nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu. 

Projektowana rozbudowa budynków oświatowych B i C obejmuje dobudowę 

przedsionków do wejść głównych budynków od ich strony zachodniej oraz zmianę 

konstrukcji dachów, z płaskich na dachy spadziste, celem dostosowania ich do 

zabytkowego charakteru zespołu pałacowo-parkowego. Wody opadowe z nowo 

projektowanych dachów zostaną odprowadzone na teren działki. Do budynków 

oświatowych B i C doprowadzone będą nowe przyłącza instalacji cieplnej z budynku 

Pałacu.  

 



6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki : 

- powierzchnia działki     - 3,06 ha 

- powierzchnia opracowania     - 1,14 ha 

  - powierzchnia zabudowy      - 988,7 m2 (8,7%) 

 w tym: 

 pow. zabudowy pałacu     - 521,5,0 m2 

 pow. zabudowy budynku oświatowego B  - 299,0 m2 

 pow. zabudowy budynku oświatowego C   - 168,2 m2 

- powierzchnia utwardzona     - 5420,1,6 m2  

- powierzchnia biologicznie czynna    - 7991,2 m2 (70,0%) 

 
7. Ochrona zabytków 

Teren projektowanej inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej              

i podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

8. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz  w 

strefie oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. 

 

9. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników : 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 

Nr ewidencyjny 
działki 

Podstawa formalno-prawna włączenia 
do obszaru objętego oddziaływaniem 

Uwagi 
 

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, 
Stan istniejący. Wyko-
nanie ogniomuru na 
ścianie w granicy 
działki poprawia bez-
pieczeństwo pożarowe 
obiektów 

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 

Jednostka ewidencyjna 
miasto Stare Miasto 
obręb Żychlin 
działka nr 484/1 

Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód 
powierzchniowych - Rozdział 5 rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

Brak oddziaływania 
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działywania obiektów mieści się w całości na działkach nr 484/1 obręb Żychlin, 

jednostka ewidencyjna Stare Miasto, na której zostały zaprojektowano 

termomodernizację istniejących obiektów. 

Projektowana inwestycja nie będzie wnosić ujemnego wpływu na środowisko oraz 

higienę, zdrowie i życie użytkowników oraz mieszkańców sąsiednich terenów. 

Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas 

użytkowania obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych 

poziomów hałasu podczas eksploatacji. 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 69 z późn. zmianami). 
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 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe -  
Rozdział 7 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 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 
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 
257, poz. 2573 z 2004 r.). 
 

Brak oddziaływania 

  



Wszystkie użyte materiały muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. 

Przyjęte rozwiązania techniczne będą spełniać warunki ochrony powietrza, gleby oraz 

wody.        

         Opracował 

         Adam Sparażyński 

 
 


