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kategoria obiektu 
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Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza 
Im. Wincentego Pola w Lublinie 
20-816 Lublin, ul. Choiny 2 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 - umowa  z Inwestorem 
 - uzgodnienia z Inwestorem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych 
 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
 - uzgodnienia międzybranżowe 
 - obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa budynku dydaktycznego 
Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im Wincentego Pola w Lublinie o nowy 
segment mieszczący Centrum Nauk Medycznych. 

 
W zakres inwestycji wchodzi: 
 
-  rozbudowa budynku dydaktycznego z  instalacjami wewnętrznymi ( wod.-kan. i 

p.poż., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewcza, elektryczne i 
teletechniczne) 

- budowa dojść i dojazdów do istniejących i projektowanych obiektów 
budowlanych 

- budowa stanowisk postojowych 
- montaż wiaty śmietnikowej 
- budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej 
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
-  budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem 

retencyjnym i separatorem substancji ropopochodnych 
 

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGODPODAROWANIA TERENU 
 

Teren inwestycji znajduje się przy u zbiegu ulic Elsnera, Choiny i Szwajcarskiej, na 
działce nr 1/6 w Lublinie. Według MPZP działka jest położona na terenach usług 
publicznych UP oraz na terenach tras komunikacyjnych KDZ-P i terenach dróg 
publicznych KDD-G. Ponadto znajduje się w strefie rekultywacji i kontynuacji 
tradycji SRiK1, strefie ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych przed ich 
dogęszczeniem programem mieszkaniowym V2 oraz w strefie miejskiej Y2. 
 
W południowej i wschodniej części terenu inwestycji zlokalizowany jest budynek 
dydaktyczny WSSP. Zachodnia i północna część działki jest aktualnie 
niezabudowana i pokryta roślinnością niską. Do budynku, wzdłuż północnej          
i wschodniej granicy doprowadzone zostało utwardzone dojście i dojazd ze 
stanowiskami postojowymi rozlokowanymi po jego obu stronach. 

 
Działka uzbrojona w kanalizację sanitarną, deszczową i telekomunikacyjną. 
Budynki mają zapewnione zasilanie w wodę i energię elektryczną. Działka ma 
połączenie z drogą publiczną poprzez istniejący zjazd z ulicy Szwajcarskiej. Od 
północy sąsiaduje z zabudową usługową. 

 
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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4.1 Opis ogólny 
 
Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego o nowy segment 
w kierunku północnym i zachodnim. Zaprojektowano bryłę na planie prostokąta 
połączoną skośnym łącznikiem z  istniejącą częścią budynku.   
Obiekt czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przykryty stropodachem 
o nachyleniu połaci wynoszącym 2° (3%).  
Przy wjeździe na działkę, na utwardzonym terenie przewiduje się montaż typowej 
wiaty śmietnikowej o wymiarach 3 x 4m. 
 
4.2 Układ komunikacyjny 
 
Dostęp do drogi publicznej na dotychczasowych zasadach poprzez zjazd z ulicy 
Szwajcarskiej (droga gminna). Wzdłuż istniejącego dojazdu, po jego obu stronach 
zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. Dodatkowy 
parking wraz z drogą dojazdową przewidziano po drugiej stronie projektowanego 
budynku. W północno – wschodnim narożu działki przewidziano „zawrotkę” dla 
wozów strażackich, stanowiącą zakończenie drogi pożarowej dla projektowanego 
segmentu. 
Projektowane miejsca postojowe oświetlone zostaną za pomocą opraw 
elektrycznych mocowanych na elewacjach budynku. 

 
Zgodnie z zapisem z MPZP w strefie miejskiej Y2 dla obiektów usługowych należy 
zapewnić w granicach działki 1 miejsce parkingowe na każde 20 m2 powierzchni 
użytkowej usług. Zgodnie z przeznaczeniem budynku pomieszczeniami 
usługowymi są sale dydaktyczne (wykładowe i ćwiczeniowe). Ich łączna 
powierzchnia użytkowa wynosi 1480 m2. W związku z tym zaprojektowano 
dodatkowo 74 stanowiska postojowe. 
 
Zgodnie z § 67 ust.1 pkt 9 MPZP dla zbiorczego parkingu naziemnego 
wprowadzono  zadrzewienie w ilości 18 sztuk (1 drzewo na dwa miejsca). 

 
4.3 Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
 
Zaopatrzenie budynku w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego poprzez 
zewnętrzną instalację wodociągową. 
Odprowadzenie ścieków z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 
projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. 
Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej poprzez 
projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjny  
i separator substancji ropopochodnych. 
Energia cieplna uzyskiwana będzie z projektowanych wewnętrznych, powietrznych 
pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych. 

 
5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI    

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Powierzchnia działki nr 1/6      - 14839 m2 

Powierzchnia działki nr 1/6 w granicach UP    - 14095 m2 
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Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku    - 1410 m2 
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku   - 985 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowanej osłony śmietnikowej  - 12.0 m2 
Powierzchnia istniejących terenów utwardzonych   - 2402 m2 
Powierzchnia projektowanych dróg wewn. i stanowisk postojowych - 1644 m2 
Powierzchnia projektowanych dojść i opasek    - 544 m2 
Powierzchnia terenów zielonych na działce nr 1/6 w granicach UP - 7098 m2 

 
6.  INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW  
 W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE  
 Z MPZP 
 
Nie stwierdzono ograniczeń  i zakazów w MPZP, które dotyczyłyby 
projektowanego przedsięwzięcia. 

 
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 
 
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 
konserwatorskiej. 
 
8. INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
Teren inwestycji nie jest położony na terenach górniczych a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
 
9. INFORMACJA O CHARAKTERZE CECHACH ISTNIEJĄCYCH  
    I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY  
    I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
    BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM  
    Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 
 
Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronnie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania  
na środowisko, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  
z 2010r., Nr 213, poz. 1397)  inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć  
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie zachodzi konieczność 
przeprowadzenia postępowania oceniającego oddziaływanie na środowisko. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska.  

 
Usytuowanie budynku (w tym wielkość okien) zapewnia naturalne i dzienne 
oświetlenie projektowanych w nim pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Nie występuje zjawisko przesłaniania tych pomieszczeń zarówno w budynku 
projektowanym jak i w istniejących. 

 
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Drogę pożarową dla projektowanego segmentu stanowi istniejąca droga 
wewnętrzna stanowiąca dojazd do istniejącego budynku. 
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Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku- 20dm3/s z dwóch 
hydrantów zewnętrznego zlokalizowanych w odległości 53m oraz 107m od 
chronionego budynku, usytuowanych w pasie drogowym ulicy Choiny. 

 
 11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Obszar  w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega żadnym 
ograniczeniom w zagospodarowaniu, wynikających z art. 5.1 Ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane określającym ogólne wymagania dla  
projektowania i budowy obiektów budowlanych. 
 
Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega żadnym 
ograniczeniom w zagospodarowaniu, wynikających z § 12, 13, 60 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
Usytuowanie, określających minimalne odległości budynków od granicy działki 
budowlanej, warunki naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia pomieszczeń. 
 
Projektowany budynek nie powoduje przesłaniania budynku usytuowanego na 
sąsiedniej działce nr 60/8 ze względu na fakt iż ten budynek jest  zwrócony do 
granicy ścianą bez okien. 
Nie powoduje również przesłaniania pomieszczeń usytuowanego obok budynku  
sali gimnastycznej gdyż nie są to pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi 
(szatnie, sanitariaty itp.) 
 
Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega żadnym 
ograniczeniom w zagospodarowaniu, wynikających z § 19, 23, 31, 36, 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
Usytuowanie, określających minimalne odległości stanowisk postojowych, miejsc 
do gromadzenia odpadów stałych, studni, zbiorników na nieczystości ciekłe od 
okien i granicy działki. 
 
Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega żadnym 
ograniczeniom w zagospodarowaniu, wynikających z rozdziału 7 (DZIAŁ VI) 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
określającym usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której 
został zaprojektowany.  
 
12. WIATA ŚMIETNIKOWA 
 
Wiata śmietnikowa typowa (wg zdjęcia poglądowego) o wymiarach 3x4m 
(pojemność 4 pojemniki 1100L). Konstrukcja z profili stalowych zamkniętych 
ocynkowanych ogniowo. Poszycie ścian i bramy z blachy perforowanej gr. 1.5mm. 
Dach jednospadowy z blachy trapezowej. Furtka dwuskrzydłowa rozsuwana szer. 
1.5m, zamykana na klucz. Wiata w kolorze RAL 7016 antracyt. 
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       opracował : arch. Marek Podolak 



OŚWIADCZENIE 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Na podstawie Art. 12b ust. 5a, 5b, 5c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 z dn. 17 maja 1989 r. (Dz U. 2020 poz. 276, 284, 782, 1086) 

oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty 
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany w MODGiK w Lublinie. 

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GD-OD-II.6640.1989.2021 

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie PREZYDENT MIASTA LUBLIN 
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin 

Wykonawca prac geodezyjnych  

LANDWARD Konrad Warda 
21-070 Cyców, Podgłębokie 25A 

NIP 713 301 86 46 tel. 517453201,  
konrad@landward-geodezja.pl 

Numer oraz data sporządzenia dokumentu 
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji 

Protokół weryfikacji Nr GD-OD-II.6640.1989.2021_32777 
z dnia 22 lipca 2021 r. 

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień 
zawodowych kierownika prac 

mgr inż. Konrad Warda  
Nr uprawnień zawodowych 23022 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie Podgłębokie, 22.07.2021 r. 
mgr inż. Konrad Warda  

 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Oznaczenie zgłoszenia prac geodezyjnych GD-OD-II.6640.1989.2021 

Województwo lubelskie 
Powiat m. Lublin 

Jednostka 
ewidencyjna 

identyfikator 066301_1 
nazwa Lublin 

Obręb 
ewidencyjny 

identyfikator 066301_1.0006 
nazwa Czechówka Górna Kolonia 

Działka 1/6 ark. 7  

Ulica Szwajcarska, Choiny, 
Józefa Elsnera 

Skala mapy 1:500 
Sekcja mapy 

8.152.08.13.1.1, 8.152.08.13.1.3 
Nazwa układu 
współrzędnych 

prostokątny płaskich 2000/8 
układ wysokości PL-EVRF2007-NH 

Oznaczenie granic obszaru, który był 
przedmiotem aktualizacji Kolorem zielonym 

Mapa aktualna wg stanu na dzień 07/07/2021 
Nie stwierdzono konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie 
danych ewidencji gruntów i budynków. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej 
mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

LANDW ARD Konrad W arda 
Podgłębokie 25A, 21-070 Cyców 

NIP: 7133018646; tel: 517 453 201  
 konrad@landward-geodezja.pl 

 
wykonawca prac geodezyjnych 

 
 
 
 

 
nr uprawnień i podpis geodety 

data wyk. 22/07/2021 ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
20-816 Lublin, ul. Choiny 2
działka nr 1/6 , obręb nr 0006

     1.     VIII 2021     1:500      P.B.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. arch.
Marek Podolak 425/Lb/2001
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

PUBLICZNYCH (UP)

LINIA ZABUDOWY8m od krawędzi jezdni

droga pożarowa

GRANICA TERENU USŁUG

1

ABCDEF

2

3

206.38

206.38

206.38

206.38

206.38

206.20

205.73

206.38

206.26
206.20

205.96

206.22

206.44

206.17

205.68

205.73

206.33

206.29

206.16

2%
2%

2%
2%

2%

2%

1.
5%

2%

2%

2%2%2%

206.38

206.38

206.17

206.38

206.36

206.04

206.33

206.20
206.15

206.03

205.96

205.92

206.16

206.16

5%

1

2

mgr inż.
Michał Gadomski LUB/0051/POOD/09

HP istn.

HP istn.

3

205.73


