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UWAGI:
Budowę należy prowadzić na podstawie projektu budowlanego (tj.
projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego), oraz projektu wykonawczego architektury i projektów
technicznycj branżowych.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym
i odpowiednimi branżowymi oraz wrmaganiami ochrony p.poż, będącymi
intergralną częścią projektu.
2. Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o załączone projekty
branżowe.
3. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż.,
a także świadectwo ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty
techniczne.
4. Prace budowlane wykonać zgodnie z onowiązującymi przepisami
i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby,
posiadajacej uprawnienia budowlane.
5. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego
materiału (przekładki dystansujące itp.).
6. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

ADRES INWESTYCJI

arch. Magdalena Samek

1:500

arch. Joanna Konstanty

Przebudowa i rozbudowa wejścia do budynku Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej z wyburzeniem istniejącej rampy dla
niepełnosprawnych i schodów wejściowych oraz
zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1189, 1190 i części dz.
nr 1195/2, obręb 0001, położonej przy ul. Św. Zofii 4 w Bobowej,
w ramach projektu "REWITALIZACJA CEMTRUM MIASTA BOBOWA"

ul. Świętej Zofii 4, 38-350 Bobowa, działki nr 1189, 1190 i część dz.
nr 1195/2, obręb 0001, gmina Bobowa, nr jednostki ewid. 120503_4289
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Bilans terenu (dz. nr 1189, 1190 oraz część dz. nr 1195/2)

Nazwa pomieszczenia

Pow. biologicznie czynna

Pow. dojść pieszych

Pow. utwardzona - drogi i dojazdy

Pow. utwardzona inna

Pow. zabudowy istniejącej

Pow. zabudowy projektowanej

Powierzchnia

274,53

184,22

13,91

154,91

389,15

36,27

1 052,99 m²

Udział %

25,9

17,20

2,00

14,80

36,70

3,40

zakres objęty opracowaniem

powierzchnia utwardzona - opaska wokół budynku NZOZ

powierzchnia ruchu pojazdów
nawierzchnia - kostka granitowa - istniejąca

obiekty do wyburzenia: blaszak, pochylnia dla niepełnosprawnych,
istniejące schody wejściowe

powierzchnia utwardzona inna - plac,
plac, nawierzchnia - granitowa kostka chodnikowa

istniejący budynek przychodni bez zmiany obrysu zewnętrznego1.

powierzchnia biologicznie czynna
trawnik

projektowane wejście do budynku2.

schody wejściowe z tyłu budynku4.

istniejący blaszak3.

wejście do budynku na poziomie ±0,00m = 248,10m n.p.m.
(poziom chodnika)

projektowana przekładka sieci kanalizacji

istniejąca sieć kanalizacyjna do wyburzenia

ilość kondygnacji nadziemnych

ZAGOSPODAROWANIE NAWIERZCHNI

SIECI INSTALACYJNE

hydrant zewnętrzny na sieci wodociągowej

powierzchnia utwardzona - projektowane dojścia piesze
nawierzchnia - granitowa kostka chodnikowa
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BILANS TERENULEGENDA
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