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 1. INFORMACJE OGÓLNE 

 Przedmiotem opracowania są założenia do opracowania koncepcji programowo-

przestrzennej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie Spółdzielni 

Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ”  położonym w Kluczborku, przy ulicy Słowackiego, dz. nr 93/19 . 

Obszar ul. Słowackiego stanowi istotny element i jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji nowego 

budynku w strukturze miasta Kluczborka. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Kluczborku ul. Jana 

Pawła II 5, 46-300 Kluczbork. 

W procesie zagospodarowania działki i budowy budynku należy zwrócić uwagę na charakter 

otaczającej zabudowy, oraz racjonalne wykorzystanie tego terenu i uatrakcyjnienie tej części miasta 

poprzez budowę nowego budynku. 

 
 2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 Teren będący przedmiotem opracowania obejmuje działkę o numerze geodezyjnym: 

93/19, obręb 0027 (Kluczbork). 

Przedmiotowy obszar posiada formę zbliżoną do prostokąta i połączony jest komunikacyjnie od 

południa do ulicy Słowackiego. 

Od północy  i zachodu teren przylega do osiedlowej zabudowy wielorodzinnej. 

Od wschodu wzdłuż działki 93/19 przebiega Aleja Rotmistrza Pileckiego, która jest głównym 

pieszym połączeniem pomiędzy osiedlem i centrum miasta. 

Przedmiotowa działka jest wolna od zabudowy. 

 

 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

W koncepcji należy przewidzieć zrealizowanie jednego lub kilku budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych jako uzupełnienie sąsiedniej zabudowy osiedlowej. 

Projektowana zabudowa powinna być zrealizowana jako wolnostojąca. Budynek lub budynki 

powinny być rozplanowane tak aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię działki biorąc pod 

uwagę warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania. Budynki powinny posiadać 

cztery kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie. 

W projektowanej zabudowie powinno być zlokalizowanych co najmniej 80 mieszkań z 

przypisanymi do mieszkań komórkami lokatorskimi w kondygnacji piwnicznej. W części 

piwnicznej należy również przewidzieć min. 30 garaży jednostanowiskowych. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania w granicach działki należy zapewnić miejsca do 

parkowania w ilości min. 1,5 mp/1 mieszkanie. Wjazd na działkę od strony południowej z ulicy 
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Słowackiego. Układ dróg wewnętrznych należy zaprojektować w taki sposób aby połączyć je z 

drogą wewnętrzną na działce nr 90/10. 

Obowiązują dla działki 93/19 oznaczonej w planie zagospodarowania jako teren 5MWU poniższe 

wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 

– maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej – 0,5, 

– minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej – 30%, 

– maksymalna/minimalna intensywność zabudowy – 1,0/0,4, 

– minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1200 m2, 

– wysokość budynków – od dwóch do czterech kondygnacji nadziemnych lecz nie więcej niż 

14 m, a w przypadku dachów wysokich 15 m, 

– dachy wysokie lub płaskie; 

Na działce należy również zlokalizować wiatę śmietnikową zapewniającą możliwość ustawienia 

kontenerów na śmieci dla projektowanego budynku. 

Teren biologicznie czynny należy zagospodarować trawnikami i zielenią niską i średnią. W małej 

architekturze należy przewidzieć zlokalizowanie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, 

stojaki rowerowe przy każdej klatce schodowej. 

 

 4. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 

 Przed wykonaniem zasadniczych prac budowlanych należy przewidzieć przebudowę sieci 

zlokalizowanych w działce 93/19 a mogących kolidować z projektowanymi budynkami. 

 Do projektowanych budynków należy doprowadzić: 

– Sieć wodociągową za pomocą przyłącza z istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowanego 

na warunkach Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku. 

– Kanalizację sanitarną - ścieki gospodarczo-bytowe odprowadzane będą przez projektowane 

przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej, na warunkach Wodociągi i Kanalizacja 

HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku. 

– Kanalizację deszczową - wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą przez 

projektowane przyłącza kanalizacyjne do kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód 

opadowych z dziedzińca wewnętrznego oraz parkingów realizowane przez odrębny system 

odwodnienia z zastosowaniem separatorów. Na warunkach Wodociągi i Kanalizacja 

HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku. 

– Sieć ciepłowniczą - energia cieplna przyłączona do obiektów przez projektowane przyłącza 
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cieplne z miejskiej sieci ciepłowniczej, na warunkach ECO Ciepło w Opolu. 

– Gazociąg - gaz doprowadzony będzie do projektowanych budynków przez projektowane 

przyłącza z sieci miejskiej, na warunkach Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 

Zakład Gazowniczy w Opolu. 

– Sieci elektryczne - energia elektryczna zostanie doprowadzona do budynków przyłączem 

kablowym na warunkach TAURON Dystrybucja S.A w Opolu. 

– Sieci teletechniczną i internetową – sieć doprowadzona będzie do budynków projektowaną 

kanalizacją kablową na warunkach dystrybutora sieci. 

Po opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji wraz z zagospodarowaniem terenu Projektant wystąpi o 

warunki techniczne wykonania nowych przyłączy i ewentualnej przebudowy istniejących sieci do 

wszystkich właścicieli sieci. Realizację warunków uzgodni z inwestorem. 

 

 5. OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH 

 

 5.1. ROZWIĄZANIA  ARCHITEKTONICZNE 

 Analizując relacje przestrzenne sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 

potrzeby Inwestora zdecydowano, że projektowane budynki będą wolnostojące, posiadające cztery 

kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, nakryte dachem płaskim. 

Zakłada się podpiwniczenie budynków z przeznaczeniem piwnic na komórki lokatorskie 

przynależne do mieszkań, pomocnicze i techniczne (węzeł cieplny). W pozostałej części 

kondygnacji piwnicznej należy zlokalizować garaże jednostanowiskowe. 

 

 5.2. CHARAKTERYSTYKA  FUNKCJONALNA 

W budynkach należy zaprojektować minimum 80 mieszkań. 

Każdą z klatek schodowych budynku lub budynków należy wyposażyć w windę obsługującą 

wszystkie kondygnacje wraz z piwnicą. 

W budynku należy przewidzieć ok. 30 garaży. 

Każde mieszkanie musi posiadać minimum kuchnię i łazienkę. Dopuszcza się zastosowanie 

aneksów kuchennych  

 

 5.3.  INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

W budynku należy przewidzieć :  

– instalację elektryczną, wod-kan, gaz i c.o.  

– węzeł cieplny w budynku.  

– możliwość opomiarowania każdej klatki osobno w zakresie wody, ciepła, gazu i energii 



Założenia do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej 

6 

 

elektrycznej.  

– instalacja trójfazowa z podejściami do kuchenki z piekarnikiem, 

– instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego i klatek schodowych łącznie ze źródłem 

światła i oprawami, oprawy LED z czujnikami ruchu, 

– instalacja odgromowa, 

– instalacja dzwonkowa i domofonowa, 

– instalacja telefoniczna (internetowa) – ułożona do jednego punktu w mieszkaniu, 

– instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej, alternatywnie kablowej, 

– przyłącza do budynku na warunkach uzyskanych od właścicieli sieci przez Wykonawcę, 

 

 5.4.  DOJŚCIA, DOJAZDY I PLACE MANEWROWE 

– nawierzchnie chodników i dróg wewnętrznych z kostki brukowej betonowej (dwa kolory), 

– dopuszczalne jest zastosowanie płyt ażurowych tylko w miejscach parkingowych, 

– podbudowę dostosować do obciążenia nawierzchni i warunków gruntowych, 

– przewidzieć odpowiednie (z zapasem) odwodnienie deszczowe terenu , zwłaszcza przy 

garażach, 

– pod stojakami na rowery i w obrębie wiaty śmietnikowej zastosować nawierzchnię 

utwardzoną pełną lub ażurową, 

– uwzględnić oświetlenie energooszczędne dojść, dojazdów i placów manewrowych 

 

 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 Wartość wskaźnika E określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową 

(ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym – powinna być mniejsza co najmniej o 10% 

od wartości granicznej Eo określonej w przepisach techniczno-budowlanych. 

 

 7. UWAGI KOŃCOWE 

 Dokumentację projektową budynku należy wykonać zgodnie z Prawem budowlanym, 

warunkami technicznymi i normami z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Kluczborka. 

 Nieprzywołanie w powyższych wytycznych do koncepcji jakiegokolwiek przepisu, warunku 

z planu zagospodarowania lub innych normatywów technicznych nie zwalnia Wykonawcy z 

uwzględnienia ich i wykonania projektu zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami i normami 

budowlanymi. 

 Zastosowane materiały budowlane powinny zapewnić dotrzymania warunków przenikania 

ciepła, nośności, wskaźnika zapotrzebowania na energię oraz akustyki pomiędzy częściami 

wspólnymi i poszczególnymi mieszkaniami. 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i spełniać wymagania warunków technicznych. 


