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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 241 i 257 K .M.1  

POD BUDOWĘ GARAśU DWUSTANOWISKOWEGO DLA OSP GRODZIEC  

 
Inwestor:  Gmina Niemodlin 

ul. Boh. Powst. Śl. 37 
49-100 Niemodlin 
 

Autor : 
mgr in Ŝ. bud., in Ŝ. arch. Agata Rybczy ńska 

 

1. Opis terenu działki 
Działka nr 241 w Grodźcu ma kształt trapezu. Od strony południowej  przylega 

do działki drogowej drogi powiatowej nr 1512 O. Projekt zjazdu z drogi powiatowej nr 

1512 O stanowi załącznik do opracowania. Natomiast na drugi zjazd, na teren przy 

świetlicy, uzyskano pozwolenie na budowę nr 1105/10 z dnia 5.11.2010 r. i stanowi 

on odrębne opracowanie.  

Teren działki jest płaski. Działka jest zabudowana budynkiem świetlicy 

wiejskiej i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Grodźcu. WzdłuŜ granicy wschodniej i 

zachodniej znajduje się szpaler drzew, wzdłuŜ granicy południowej – Ŝywopłot. 

Działka jest uzbrojona w energię elektryczną i wodę. 

Istniejący na działce słup energetyczny zostanie zlikwidowany. Do działki 

zostanie wykonane nowe przyłącze energetyczne. Zasilanie budynków nastąpi 

odrębnymi liniami kablowymi. Projekt przyłączy stanowi odrębne opracowanie. 

W odrębnym opracowaniu zaprojektowano na działce zbiornik na wody 

deszczowe i roztopowe. Do czasu jego wykonania odprowadzenie tych wód z terenu 

inwestycji otwartym ściekiem na teren działki. 

Dla terenu Grodźca został uchwalony plan miejscowy. 

 

2. Opis inwestycji – zakres całego zamierzenia  

Planowana inwestycja polega na budowie garaŜu dwustanowiskowego dla 

wozów straŜy poŜarnej.  

Budynek został odsunięty od drogi powiatowej, poza wyznaczoną w planie 

miejscowym, nieprzekraczalną linię zabudowy. 

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem płaskim. Wejście 

i wjazdy do budynku zaplanowano od strony drogi powiatowej. Budynek posiada 

równieŜ wejście od północy. 
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Nawierzchnia wjazdu do garaŜu, nawierzchnie dróg manewrowych i placów 

zastaną wykonane z kostki betonowej. Parkingi z płyt aŜurowych. Pozostały teren 

wokół budynku zostanie utrzymany jako zieleń urządzona. 

Planowane są 2 wjazdy na działkę. Na wjazd od strony istniejącego budynku 

OSP inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. Wyjazd bezpośredni z garaŜu na 

drogę powiatową będzie przedmiotem odrębnego opracowania. 

Na terenie urządzonym, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku planuje się 

budowę kapliczki z rzeźbą przedstawiającą Św. Floriana. 

 

3. Zestawienie powierzchni  

Powierzchnia działki: 2200  m2 

Powierzchnia zabudowy garaŜem          85,56  

Pozostałymi budynkami  254 

Powierzchnia zabudowy dojazdów i chodników 522 

Powierzchnia parkingów 50% x 137,5   68,75 

 Razem: 930,31 m2 (  42%) 

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosi 58%> min. 20% ustalonej 

w planie miejscowym 

 

4. Informacje uzupełniaj ące 

Teren działki ani obiekt nie jest wpisany do rejest ru zabytków ani nie 

podlega ochronie na podstawie ustale ń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Teren działki nie znajduje si ę w granicach terenu górniczego 

Nie przewiduje si ę w trakcie budowy wycinki drzew i krzewów 

Nie przewiduje si ę wyst ąpienia w trakcie budowy i eksploatacji zagro Ŝeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia u Ŝytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia.  

 


