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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

 

Projekt zagospodarowania działki oznaczonej numerami 726 i 729/49 

połoŜonej  w miejscowości Zębowice, stanowi integralną część projektu 

budowy Ośrodka Zdrowia. 

Inwestorem jest Urząd Gminy Zębowice.   

Projekt zagospodarowania działki obejmuje budynek ośrodka, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, dojścia i dojazdy. Miejsca parkingowe 

usytuowano na działce sąsiedniej o numerze 684/38.  

 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA. 

 

Działka nr 726 i 729/49 to działka  nieogrodzona. Na działce znajdują się 

pozostałości ścian po murowanej kamienicy, które nie nadają się do 

odbudowy i zostały przeznaczone do rozbiórki.  

Teren działki połoŜony jest przy drodze lokalnej. Wjazd na działkę znajduje 

się od drogi biegnącej wzdłuŜ zachodniej granicy. 

Sąsiednie działki są zabudowane.  

Teren wyposaŜony jest w urządzenia infrastruktury technicznej energia 

elektryczna z linii na powietrznej, sieć wodociągowa. 

Ulica przy której projektuje się budynek ośrodka zdrowia posiada 

nawierzchnię asfaltową, brak chodników.   

 

 

 

 



3. WARUNKI HYDRO – GEOLOGICZNE. 

 

I kategoria geotechniczna – zrezygnowano z wykonania badań w punktach 

badawczych. Dane przyjęto do projektowania na podstawie prac 

rozpoznawczych które naleŜy sprawdzić w wykopie budowlanym 

wykonanym podczas realizacji obiektu. 

 

 

4. PROJEKTOW ANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI. 

Zaprojektowano budynek Ośrodka Zdrowia w zachodniej części parceli w 

pierzei ulicy. Ze względu na małą powierzchnie działki miejsca parkingowe 

zlokalizowano na działce sąsiedniej. Nawierzchnie parkingów 

zaprojektowano z kostki brukowej wibroprasowanej, ograniczone 

obustronnie obrzeŜami 8 x 30 x 100cm. Projektowany zjazdy na miejsca 

parkingowe  naleŜy wykonać w dowiązaniu do rzędnych krawędzi jezdni, 

niweletę zjazdu kształtować ze spadkiem 0,02. Warstwy konstrukcyjne  

parkingów: 

             8cm –  warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru szarego, 

             5cm –  warstwa wiąŜąca, podsypka cementowo-piaskowa 1:3, 

        20cm –  zasadnicza podbudowa z kruszywa łamanego dobrze 

klinowanego, ( wg PN- 96/B-11112, stabilizowana 

mechanicznie.) 

        15cm –  podbudowa pomocnicza, górna warstwa podbudowy z gruntu 

stabilizowanego  cementem do RM=2,5MPa lub z kruszywa 

naturalnego z domieszką  ulepszającą z kruszywem łamanym w 

ilości 18%, 

           15cm –  podbudowa pomocnicza, dolna warstwa podbudowy z gruntu 

j.w. Rm=1,5MPa lub z kruszywa naturalnego z domieszką jw. 

           15cm –  warstwa odsączająca z pospółki, stabilizowana mechanicznie. 

 



Obramowanie miejsc parkingowych naleŜy wykonać  krawęŜnikiem 

betonowym o wym. 12x25cm, ustawionym na ławie podkrawęŜnikowej  z 

oporem – beton C12/15.  

We wschodnio – północnej części działki nr 684/38 usytuowano 4 miejsc 

parkingowe a w części północnej kolejne 3 miejsca postojowe ze spadkiem 

zapobiegających  tworzeniu się kałuŜ deszczowych. Nachylenie parkingów 

przyjęto 1,5%. Woda opadowa z nawierzchni parkingów będzie spływała  

poprzez ektodermy na otaczające tereny zielone po uprzednim oprowadzeniu 

jej do właściwych parametrów. 

Miejsca parkingowe o wymiarach 2,3 x 5 m oraz jedno 3,6 x 5 m usytuowane 

pod kątem 60o w stosunku do drogi lokalnej. 

Powierzchnie działki naleŜy wyrównać, a nadmiar ziemi wykorzystać do 

celów budowlano – dekoracyjnych.  

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI 

 
 

6. INFORMACJE DODATKOWE.   
 

Przedmiotowa działka znajduje się zgodnie z M.P.Z.P. na terenie zabudowy 

usługowej – historycznej. 

Działka nie znajduje się w obszarze szkód górniczych. 

 

 

 

 

Całkowita powierzchnia działki (726 i 729/49) – 690,84 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku ośrodka – 389,93 m2 

Powierzchnia miejsc parkingowych  
(dz. nr 684/38)                                 –   95,32 m2 



OPIS TECHNICZNY  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

1.1. Wypis i wyrys z M.P.Z.P. nr XIX/143/2008 z dnia 20.11.2008r. 

1.2. Wizja lokalna przeprowadzona w terenie 

1.3. Uzgodniona koncepcja architektoniczna. 

1.4. Przepisy i normy budowlane. 

 

 

2 DANE OGÓLNE.  

  

2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany  

budowy Ośrodka Zdrowia w Zębowicach. 

2.2. Ośrodek będzie pracować w systemie jedno zmianowym, 

jednocześnie na zmianie będzie pracować 6 osób. 

2.3. Budynek podzielono na dwie części – pierwszą przeznaczono do 

przyjmowania osób dorosłych natomiast drugą część z oddzielnym 

wejściem zaprojektowano jako poradnię pediatryczną. 

2.4. W zakładzie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. 

 

 

2.5. Podstawowe dane charakteryzujące budynek. 

− kubatura      1.965,00 m3 

− pow. zabudowy        363,53 m2 

− pow. całkowita        393,11 m2 

− pow. uŜytkowa        308,68 m2 

 

 

 



 

2.6. Wykaz pomieszczeń 

 

01. Wiatrołap – poradnia dziecięca –   5,64 m2 

02. Poczekalnia – poradnia dziecięca – 27,56 m2 

03. Rejestracja – 14,48 m2 

04. Węzeł sanitarny –   6,72 m2 

05. Pokój przygotowawczy – 12,62 m2 

06. Gabinet lekarski – pediatra  – 15,09 m2 

07. Gabinet lekarsko – zabiegowy – 20,28 m2 

08. Pomieszczenie socjalne – 17,74 m2 

09. Węzeł sanitarny dla persolnelu –   6,12 m2 

10. Wiatrołap – poradnia dla dorosłych –   4,68 m2 

11. Pomieszczenie na odpady medyczne –   2,54 m2 

12. Poczekalnia – poradnia dla dorosłych – 56,77 m2 

13. Śluza umywalkowo – fartuchowa –   2,29 m2 
 

14. Gabinet lekarski – stomatolog – 23,78 m2 
 

15. Gabinet lekarski – ginekolog / urolog – 18,72 m2 
 

16. Łazienka –   3,12 m2 
 

17. Kotłowania olejowa – 10,58 m2 
 

18. WC dla niepełnosprawnych –   8,33 m2 
 

19. Pomieszczenie gospodarcze –   2,72 m2 
 

20. Magazyn –   3,58 m2 
 

21. Gabinet zabiegowy – 16,29 m2 
 

22. Gabinet lekarski – 12,66 m2 
 

23. Gabinet lekarski – 16,37 m2 
 ______________________ 

Razem        –  308,68 m2 

 

 

 

 



3. INSTALACJE. 

 

3.1. Wentylacja pomieszczeń zgodnie z projektem branŜy wentylacyjnej, w 

pomieszczeniach sanitarnych wentylacja mechaniczna wspomagająca 

wentylacje grawitacyjną. 

3.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną z napowietrznej linii 

energoelektrycznej. 

3.3. Dostarczenie wody z sieci wodociągowej. 

3.4. Ogrzewanie zgodnie z projektem branŜowym. 

3.5. Składowanie  nieczystości stałych do pojemników na śmieci i wywóz 

na wysypisko śmieci na podstawie umowy z firmą utylizacyjną. 

 

4. IZOLACJE. 

 

4.1. Izolacje pionowe – mur fundamentowy po otynkowaniu zaprawą 

cementową smarować 2 x lepikiem na gorąco. Izolacja do poziomu 10 

cm ponad teren przyległy do budynku. 

4.2. Izolacje poziome – na ławie fundamentowej oraz w poziomie 0.00             

z dwóch warstw papy na lepiku. 

4.3. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych naleŜy 

zastosować zamiast 2 x folia izolacyjna PCV gr. 0,2 mm papę 

termozgrzewalną klejoną na gorąco z zakładem 10 cm i wywinięciem 

na ściany. 

 

5. IZOLACYJNO ŚĆ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH. 

 

5.1.    Ściana zewnętrzna           k = 0,30 W/(m2K) 

5.2.    Podłoga na gruncie          k = 0,35 W/(m2K) 

 

 

 



 

6. KONSTRUKCJA 

 

6.1. Ławy fundamentowe Ŝelbetowe o wymiarach 30 x 70 cm, wylewane na 

budowie zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

6.2. NadproŜa w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych prefabrykowane oraz 

belki Ŝelbetowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

6.3. Ściany wewnętrzne działowe gr. 12cm i 6 cm z cegły dziurawki. 

6.4. Ściany zewnętrzne ocieplić w systemie Infatec natomiast wnęke 

wejściową ocieplić styropianem gr. 10cm 

6.5. Strop typu TERIVA 4,0/1. Pustaki o wysokości 21 cm, nadbeton grubości 

3cm. Zaleca się stosowanie zbrojenia podporowego z prętów ze stali klasy 

A-III N w postaci siatek zgrzewanych płaskich. Długość oparcia belek na 

podporze stałej (ścianie, podciągu) nie moŜe być mniejsza niŜ 80mm. W 

środku rozpiętości stropu Ŝebro rozdzielcze o przekroju 10x34cm 

zbrojone podłuŜnie prętami 2#16 34GSstrzemiona Ø6 co 30cm (zgodnie z 

projektem konstrukcyjnym).  

6.6. Kanały spalinowe i wentylacyjne firmy Schiedel. 

6.7. Dach nad budynkiem ośrodka zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, 

wielospadowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Kalenica została 

zaprojektowana ze spadkiem wynikającym z rzutu poziomego budynku. 

6.8. Przed wykonaniem ocieplenia połaci dachu naleŜy pod krokwiami 

wykonać ruszt drewniany z elementów 7 x 7 cm w celu uzyskania pustki 

powietrznej pomiędzy wełną mineralna a folią paroprzepuszczalną. 

 

 

 

 

 

 



6. WYKO ŃCZENIE. 

 

6.1. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa w kolorze ciemnego brązu. Okna  

o wymiarach 150 x 230 cm wys. parapetu 20 cm, 100 x 70 cm wys. 

parapetu 180 cm, okna te muszą być wyposaŜone w nawiewniki 

umieszczone w górnej części ramy.  

Dwa okna w osi 1 nieotwieralne o wymiarach 150 x 230 cm o odporności 

ogniowej EI30.  

Drzwi wejściowe do budynku przeszklone, w pomieszczeniach 

sanitarnych zastosować drzwi z kratkami wentylacyjnymi 

6.2. W pomieszczeniu rejestracji naleŜy w stropie zamontować świetlik 

rurowy o średnicy ∅ 350 mm firmy Fakro, który zapewni dostęp światła 

słonecznego do pomieszczenia. 

6.3. W pomieszczeniu socjalnym w stropie umiejscowiono schody klapowe 

firmy Fakro o wymiarach otworu 70 x 120 cm. 

6.4. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne + gładź gipsowa. 

6.5. Docieplenie ścian budynku systemowe firmy „Infatec” z zastosowaniem 

kształtki klinkierowej w kolorze 03-1+5 fuga szara. Natomiast wnękę 

wejściową naleŜy ocieplić styropianem EPS 70 gr. 10 cm oraz wykonać 

wyprawę z tynku akrylowego w kolorze 3151 z palety Colour Magic 

firmy Optolith (załącznik nr 1). Na cokole tynk mozaikowy Faveo kolor 

MN40. 

6.6. W pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu kotłowni, 

magazynowym, gospodarczym, składowania odpadów medycznych oraz 

w śluzie umywalkowo – fartuchowej ściany naleŜy wyłoŜyć płytkami 

ceramicznymi na całej wysokości. 

6.7. We wszystkich gabinetach nad umywalkami i zlewozmywakami naleŜy 

ułoŜyć płytki na wysokości 200 cm.  

6.8. Malowanie elementów metalowych farbami podkładowymi pod farby 

ochronne antykorozyjne. 



6.9. Podłogi w pomieszczeniach sanitarnych, wiatrołapach, w pomieszczeniu 

gospodarczym i w kotłowni wyłoŜyć płytkami ceramicznymi 

antypoślizgowymi, w pozostałych pomieszczeniach naleŜy zastosować 

wykładziny obiektowe antypoślizgowe, nienasiąkliwe. 

6.10. Pomiędzy podłogą a ścianą naleŜy wykonać dylatację – taśmę brzegową 

np. z polietylenu gr.1cm. 

6.11. W łazienkach wykonać izolacje przeciwwodną: 

− na ścianie i podłodze przed ułoŜeniem glazury i terakoty 

zastosować izolacje   z zaprawy wodoodpornej (Ceresit CL50), 

oraz w ich naroŜu ułoŜyć taśmę uszczelniającą z tkaniny 

poliestrowej (Ceresit CL52) 

− zastosować fugę wodoodporną (Ceresit CL44). 

6.12. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0.55 mm. 

6.13. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze grafitowym, 

alternatywnie blacha Lindab PLX Alucynk gr. 0,6 mm na rąbek stojący 

kolor grafitowy. 

6.14. Rynny i rury spustowe PCV systemu Marley: rynna Continental 125         

z rurą spustową Ø100mm.  

 

7. TECHNOLOGIA. 

 

7.1. Poradnia pediatryczna 

− Do poradni prowadzi wejście przez wiatrołap w którym wydzielono  

miejsce na wózki. 

− W poradni dziecięcej znajdować się będą dwa gabinety lekarskie, w 

tym jeden pełniący równieŜ funkcję gabinetu zabiegowego.  

− Oprócz w/w gabinetów umiejscowiono przestronny pokój 

przygotowawczy, gdzie wstępnie moŜna przygotować dziecko do 

badania oraz węzeł sanitarny z wydzielonym miejscem do przewijania 

niemowląt. 



− W poradni pediatrycznej została wydzielona części socjalna dla 

personelu ośrodka, w której znajduje się jadalnia, szatnia oraz węzeł 

sanitarny. W szatni proponuje się zastosowanie szafek podwójnych z 

podziałem pionowym umoŜliwiające przechowywanie odzieŜy 

wierzchniej a osobno odzieŜy „roboczej”.  

− Z poczekalni mamy dostęp do rejestracji oraz przejściem przez śluzę 

umywalkowo – fartuchową moŜna dostać się do sąsiedniej poradni dla 

dorosłych. 

 

7.2. Poradnia dla dorosłych 

− Do poradni dostaniemy się przez wiatrołap w którym zlokalizowano 

pomieszczenie na odpady medyczne. 

− W tej części zlokalizowano cztery gabinety lekarskie w tym dwa 

specjalistyczne (stomatologiczny oraz ginekologiczny) i jeden gabinet 

zabiegowy. 

− Gabinet ginekologiczny pełniący równieŜ funkcję gabinetu 

urologicznego posiada własny węzeł sanitarny do którego mamy dostęp 

z gabinetu oraz z poczekalni. 

− W gabinecie zabiegowym oprócz standardowego wyposaŜenia mamy 

miejsce w którym będzie moŜna pobierać próby do analiz pod 

warunkiem zachowania przedziału czasowego. 

− Z poczekalni pacjenci maja dostęp do rejestracji oraz do łazienki 

przystosowanej równieŜ na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

− W poradni znajduje się równieŜ pomieszczenie gospodarcze, magazyn 

podręczny do przechowywania sprzętu medycznego, materiałów 

sterylnych itp. oraz kotłownia na paliwo olejowe do której dostaniemy 

się tylko z zewnątrz budynku. W pomieszczeniu gospodarczym naleŜy 

zamontować oprócz umywalki niski zlew gospodarczy w tym wypadku 

rolę takiego zlewu moŜe pełnić np. mały brodzik o wym. 50x50 cm. 

 



7.3. We wszystkich gabinetach oraz w pomieszczeniach w których znajdują 

się umywalki naleŜy przy nich umieścić zasobniki z jednorazowymi 

ręcznikami, oraz dozowniki z mydłem w płynie. 

7.4. W gabinetach zabiegowych naleŜy zamontować specjalistyczne lampy 

bakteriobójcze. 

7.5. W kaŜdym pomieszczeniu naleŜy umieścić zamykane pojemniki na 

odpady zaopatrzone w worki foliowe. 

7.6. Wszystkie gabinety lekarskie i zabiegowe naleŜy wyposaŜyć w kozetki     

o minimalnych wymiarach 70 x 180 cm. 

7.7. Wszystkie czyste i sterylne artykuły będą dostarczane do przychodni       

w szczelnie zamkniętych pojemnikach. 

7.8. SkaŜone materiały naleŜy transportować w zamkniętych szczelnie 

kontenerach lub w workach foliowych do spalarni odpadów poza terenem 

przychodni przez wyspecjalizowaną firmę usługową. 

 

 

8. UWAGI KO ŃCOWE. 

 

8.1. Projekt naleŜy rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi. 

8.2. Betonowanie elementów konstrukcyjnych powinno być poprzedzone 

sprawdzeniem zbrojenia przez Kierownika Budowy oraz dokonaniem 

odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy. 

8.3. Wszystkie materiały oraz elementy budowlane powinny odpowiadać 

atestom technicznym oraz ustaleniom określonych norm. 

8.4. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

 

 

 

 

 


