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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKĄ, 
SIEDZIBĄ MTBS I OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ 

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM ORAZ NIEZBĘDNĄ  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIĘDZYZDROJACH 

dz. nr 568/17, obręb 0019 Międzyzdroje 

 
 
 

1. INWESTOR 
„Nowe Centrum” sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Gryfa Pomorskiego 21 
72-500 Międzyzdroje 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem danego opracowania jest projekt wykonawczy budynku 

administracji publicznej - Urzędu Miejskiego z biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem oraz 
niezbędną infrastrukturą techniczną w Międzyzdrojach. 

Zakresem niniejszego opracowania objęta jest część 
z zagospodarowaniem terenu projektu wykonawczego. Pozostałe opracowania 
branżowe ujęte są w odrębnych częściach niniejszego projektu. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie i wytyczne Inwestora; 
• Wizja lokalna; 
• Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno - 

inżynierskie do projektu budowlanego budowy budynku Urzędu miejskiego 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, biblioteką i siedzibą MTBS wraz 
z zagospodarowaniem terenu – N-GEO Michał Niedziółka, sierpień 2016 r.; 
Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500; 

• Uchwała nr LIII/518/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 maja 2014 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, 
Nowomyśliwską, Komunalną; 

• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 
31.08.2016 r.; 

• Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan z dnia 28.08.2016 r.; 
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• Obowiązujące przepisy i normy projektowe; 
• Projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 550/2016 z dnia 

16.12.2016 r.; 
• Wytyczne rzeczoznawców; 

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Teren przewidziany pod daną inwestycjęzlokalizowany jest w centralnej 

części miasta Międzyzdroje w kwartale ulic: Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwska, 
Komunalna, Niepodległości na działce nr 568/17. W Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na terenie elementarnym UA oraz 
na fragmencie terenu elementarnego KX.1. 

5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAREOWANIE TERENU 
5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Zgodnie z Opinią o warunkach gruntowo – wodnych w podłożu działki nr 568/17 
w rejonie ulic Komunalnej – Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach,woj. 
zachodniopomorskie wykonana przez N-GEO Michał Niedziółka (sierpień 2016 r.). 

5.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
Wysokość terenu na obszarze elementarnym UA. kształtuje się pomiędzy 1,2 a 1,7m 
n.p.m. W części tego terenu przeznaczonej pod budowę przedmiotowego 
budynku pomiędzy 1,6 a 1,7 m n.p.m. 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
6.1. USYTUOWANIE BUDYNKU 
Projektowany budynek zlokalizowany jest we wschodniej części terenu 
elementarnego UA, zgodnie z obowiązującym i liniami zabudowy ustanowionymi 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

6.2. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
Wjazd na teren inwestycji o szerokości 5,70 m z ulicy dojazdowej KDW.2 (zgodnie 
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Projekt  zjazdu wg 
odrębnego opracowania. 
Na terenie inwestycji zaprojektowano ciągi komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej oraz 
parking wraz z niezbędnym wpustami drogowymi. 

MIEJSCA PARKINGOWE 
Na terenie opracowania zaprojektowano 78 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych o wym. 2,30 m x 5,00 m, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych o wym. 
3,60 m x 5,00 m zlokalizowane w pobliżu wejść do budynku. 
Zgodnie z § 19 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), projektowane 
miejsca postojowe (z zespołach max. po 16 miejsc włącznie) znajdują się w 
odległości większej niż 10,00 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, oraz w odl. od 1,97 m do 6,00 od granicy 
z sąsiednimi działkami drogową. 
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Zaprojektowana ilość miejsc parkingowych jest zgodna z wymogami parkingowymi 
zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
BILAN MIEJSC POSTOJOWYCH: 

− zgodnie z MPZP wymagane jest 1 stanowisko na każde 50 m2 powierzchni użytkowej 
biur. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 4498,40 m2, z czego biura - 
zarówno w funkcji urzędu miejskiego, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej oraz 
siedziby MTBS - obejmują ok. 1710 m2. Zatem wymagana minimalna ilość miejsc 
postojowych wynosi: 35. 

ZAPROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE  
Parking i ciągi pieszojezdne z kostki betonowej 
- kostka brukowa betonowa, prostokątna 10x20cm, gr. 8cm (kolor: antracyt) 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie   gr. 
20cm 
- warstwa  piasku  gr.30 cm 
- geotkanina 
- podsypka piaskowa   gr. 5 cm 

- krawężnik bet. 15 x 30 cm 
- podsypka cem.-piaskowa1:4  gr. 5 cm 
- ława z bet. C 12/15  z oporem 

Ciągi piesze z kostki betonowej 
- kostka brukowa betonowa, prostokątna 10x20cm gr. 6 cm (kolor: szara) 
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
  - piaskek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm 

- obrzeże bet. 8x30 cm 
- podsypka cem.-piaskowa1:4  gr. 5 cm 

6.3. ZIELEŃ 
Na terenie inwestycji w obrębie terenu elementarnego UA zaprojektowano 
powierzchnię biologicznie czynną o powierzchni 765 m2 tj. 15,8% pow. terenu 
elementarnego UA (zgodnie z wymaganiami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego - nie mniejszą niż 10% powierzchni terenu). 
Aby zrealizować inwestycje konieczna będzie wycinka istniejących drzew 
w ilości 15 szt. Proponuje się nasadzenia kompensacyjne w ilości 19 szt. 
Pomiędzy parkingiem a budynkiem nie projektuje się nasadzenia drzew. 

6.4. POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Na terenie objętym zakresem opracowania zaprojektowano 2 miejsca 
gromadzenia odpadów stałych w postaci wiat o wym. 3,00 x 3,00 m. 
Zgodnie z § 23 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 75 , poz. 690) wiatyh zostały zlokalizowane w odl. min. 
10,00 m od ścian i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tj.:  
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− Pierwsza wiata (na rys. zagospodarowania terenu A1 oznaczona symbolem Ś1) zlo-
kalizowana w północmo-zachodniej czesci terenu opracowania, w odległości 
30,17 m od okien i drzwi pom. przeznaczonych na stały pobyt ludzi, oraz 3,00 m od 
sąsiedniej działki drogowej; 

− Druga wiata (na rys. zagospodarowania terenu A1 oznaczona symbolem Ś2) zlokali-
zowana jest w południowo-zachodniej części obszaru opracowania w odle 
 
głości 27,33 m od okien okien i drzwi pom. przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
oraz 3,00 m od sąsiedniej działki drogowej; 
Zgodnie z § 23 pkt. 4 w/w Rozporządzenia odległość miejsc na pojemniki 
i kontenery na odpady stałe nie przekracza 80,00 m od najdalszego wejścia do 
obsługiwanego budynku. Opisane wyżej zależności pokazane są na załączniku 
graficznym A1 - rzut zagospodarowania terenu.  
Na fragmencie terenu elementarnego KX.1 - przy wejściach głównych do budynku, 
znajdują się podesty oraz rampy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  

6.5. PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 
Szczegółowe informacje dotyczące przyłączy i instalacji zewnętrznych zgodnie 
z opracowaniami branżowymi stanowiącymi integralną część niniejszego projektu.  

6.6. DANE LICZBOWE 
Powierzchnia terenu elementarnego UA (zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Międzyzdroje) = 4832m2 
Fragment terenu elementarnego KX.1 objęty opracowaniem = 283 m2 

Powierzchnia zabudowy - zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Międzyzdroje – maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% 
powierzchni działki (terenu elementarnego UA): 

− Budynek urzędu miasta1567 m2 
− Wiaty śmietnikowe18 m2 

(co łącznie stanowi 32,3%  powierzchni terenu elementarnego UA). 

Powierzchnia biologicznie czynna (zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Międzyzdroje – nie mniej niż 10% 
powierzchni działki) = 765m2(co stanowi 15,8% powierzchni działki (terenu 
elementarnego UA ). 

Powierzchnie utwardzone: 
- ciągi pieszo-jezdne – 2006m2 
- ciągi piesze – 473 m2 
Razem = 2479 m2 
Pozostałe; Zewnętrzny zbiornik p.poż. – fontanna: 4,00 m2 

Projektowane miejsca parkingowe (w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych) – 78. 

Szerokość elewacji frontowej-81,88 m 

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
7.1. DOJAZD POŻAROWY 
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Szczegóły zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego będącym 
integralną częścią niniejszego opracowania pkt. 14.7. 
7.2. WODA DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARÓW 
Szczegóły zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego będącym 
integralną częścią niniejszego opracowania pkt. 14.6. 

8. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie ze „sztuką budowlaną”, 

wiedzą techniczną, instrukcją i aprobatą producenta oraz zasadami BHP. Wszystkie 
prace powinny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej właściwe 
uprawnienia zawodowe.W rejonie wykonywanych prac należy stosować wymaga-
ne technologią zabezpieczenia w celu ochrony osób trzecich. 

Nie wolno stosować materiałów o gorszych parametrach niż opisane 
w projekcie, nieposiadających aprobat technicznych lub certyfikatów zgodności z 
aprobatą techniczną wyrobu. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o 
parametrach technicznych równoważnych (nie gorszych niż zaprojektowane) po 
konsultacji z Projektantem.Prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu 
projektowym należy rozwiązać w ramach Nadzoru Autorskiego. 

PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI PO-
ZOSTAŁYCH BRANŻ.  

Ewentualne wady koordynacyjne należy przedstawić projektantom przed 
przystąpieniem do robót. Nie należy prowadzić robót w przypadku stwierdzenia 
wad koordynacji oraz w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia 
ich odniesień w pozostałych projektach branżowych stanowiących integralną ca-
łość. 

 
…………………………………………. 

OPRACOWAŁA: 
mgr inż. arch. Anna Płatek 


