Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie czterech
budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej z
wbudowanym garażem zlokalizowanych w Dobrzeniu Wielkim przy ulicy Irysowej dz.
nr. 2571/343, 2572/343, 2570/343, 2580/428, 2579/428, 2578/428, 2581/428, 1798/428
k.m.3

Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w Dobrzeniu Wielkim przy ul.
Irysowej dz. nr. 2571/343, 2572/343, 2570/343, 2580/428, 2579/428, 2578/428, 2581/428,
1798/428 k.m.3 obręb ewidencyjny Dobrzeń Wielki 0035, jednostka ewidencyjna Dobrzeń
Wielki 160903_2
Inwestycja opracowana jest na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr
XII/132/2003 z dnia 2003-12-18. Przedmiotowy teren oznaczony w w/w planie symbole MN.
Teren nie posiada nasadzenia oraz innych przeszkód w ramach wykonania przedmiotowej
inwestycji.
Uzyskano Zaświadczenie , że przedmiotowe działki nie wymagają wydania decyzji
zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej nr. GN.6124.315.2017.KS z dnia
2017.06.09 .
Poziom wody gruntowej w ramach wykonanych badań Geologicznych utrzymuje się na
poziomie około 80 cm poniżej poziomu terenu.
Z powyższym projektuje się budynki posadowić na poziomie 148.20 m n.p.m.
„zero” budynku przyjęto na poziomie 151.43 m n.p.m.
Na przedmiotowym terenie projektuje się cztery budynki jednorodzinne dwulokalowe w
zabudowie bliźniaczej oznakowane jako : nr. 1 nr. 2 nr. 3 i nr. 4 .
W takim układzie zabudowy otrzymano osiem samodzielnych lokali mieszkalnych.
W poziomie podpiwniczenia zaprojektowano garaże z miejscem postojowym dla
każdego lokalu mieszkalnego.
Dojazd do garażu pochylnią o nachyleniu 25 % . Ze względu na wysoki poziom wód
gruntowych projektuje się podniesienie ternu w stosunku do poziomu drogi (ul. Irysowa) o
około 85 cm. Z powyższym zaprojektowano podjazd do budynków z poziomu drogi.
Budynki będą częściowo obsypane.
Od strony pokoju dziennego w części parterowej projektuje się wyjście na przyległy teren
zielony schodami w konstrukcji np. drewnianej lub stalowej.
W części podpiwniczonej przy garażu usytuowano pomieszczenie techniczne do obsługi
poszczególnych lokali w ramach instalacji C.O. i przyłączy wod. – kan. i energetycznego.
Wody opadowe z terenu oraz polaci dachowych odprowadzane będą do istniejącej w drodze
(ul.Irysowa) kanalizacji deszczowej na warunkach zarządcy sieci tj. Urząd Gminy Dobrzeń
Wielki.

W ramach wytycznych MPZP spełnia się zapisy dotyczące:
- na terenie inwestycji lokalizuje się cztery budynku mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe
w zabudowie bliźniaczej,
- wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) lecz nie
więcej niż 8m licząc od poziomu terenu do okapu dachu - projektowane są dwie kondygnacje
nadziemne i wysokość 5,68m,
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze
dachówkopodobnej - projektowana dachówka ceramiczna,
- dachy dopuszczalne wielospadowe - projektowany dwuspadowy,
- dachy o spadkach 30 - 45° - projektowany dach o spadku 30°,
- dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% powierzchni działek - projektuje się
powierzchnię zabudowy 27,62% plus powierzchnie utwardzoną kostką brukową 0,76% oraz
powierzchnię utwardzoną kostką ażurową - połowa powierzchni tj. 5,71%, łącznie
powierzchnia zabudowy = 34,09%
Wejście główne do budynków od strony Północnej oraz Południowej, dojście i dojazd do
budynków z terenu drogi (ul.Irysowa) projektowanym teren utwardzonym z pochylnią .Dojazd
do miejsc postojowych projektuje się z kostki ażurowej.
Media dostarczają dostawcy: energia elektryczna na warunkach Tauron Opole, kanalizacja
sanitarna na warunkach Prowod Sp. z o.o. Opole, kanalizacja deszczowa na warunkach
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, woda na warunkach ELKOM Sp. z o.o., ciepło na warunkach
ELKOM Sp. z o.o.
Teren wokół budynków zagospodarowany zielenią niskopienną oraz kwiatami.
Działka ogrodzona z przęseł z siatki powlekanej w kolorze grafitowym mocowanej do
słupków / rura /. Całość na cokole lanym betonowym.
Przy wjeździe na posesje wydzielono miejsce na pojemniki w ramach składowania odpadów
stałych.
Bilans terenu inwestycji :
powierzchnia działek łączna
powierzchnia projektowanej zabudowy
powierzchnia projektowana utwardzona
kostką brukową
powierzchnia projektowana utwardzona
kostką ażurową
powierzchnia terenu biologicznie czynnego

=
=

2223,0 m²
614,0 m²

tj. 100%
tj. 27,62%

=

17,0 m²

tj. 0,76%

=
=

254,0 m²
646,4m²

tj. 11,42%
tj. 60,20%

Opracował :

