
Spis treści projektu zagospodarowania terenu 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu (Str. 1-15) 

1. 

Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o 

sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

1 

2. 

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności 

uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz kopia 

zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich 

specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego 

2-15 

II. Część opisowa – opis techniczny (Str. 16-18) 

1. Podstawa opracowania 16 

2. Przedmiot inwestycji 16 

3. Istniejący stanu zagospodarowania terenu 16 

4. Projektowane zagospodarowanie działki 16 

5. Zestawienie powierzchni 17 

6. Zgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania  17 

7. 
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 
18 

8. 
Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych 
18 

9. 
Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury  
18 

10. 

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie (w tym tereny górnicze, 

zagrożenia powodzią, osuwiska) 

18 

11.  Ustalenia wynikające z przepisów odrębnych 18 

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej 18 

13. Obszar oddziaływania obiektu  18 

III. Część rysunkowa (Str. 20-21) 

1. PZD - Projekt zagospodarowania terenu 20 

2. 
Aranżacja zabudowy kaskady pomp ciepła w istniejącym 

zagospodarowaniu 
21 

 

  



Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego 
 

I. Dokumenty dołączone do projektu (Str. 1-15) 

1. 

Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o 

sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

1 

2. 

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności 

uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz 

kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich 

specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego 

2-15 

II. Część opisowa – do projektu architektoniczno- budowlanego (Str. 16-25) 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  16 

2. Dane ogólne 16 

3. Charakterystyczne parametry obiektu 16 

4. Układ przestrzenni oraz forma architektoniczna obiektu 16 

5.  Opinia geotechniczna  16 

6.  Liczba Lokali mieszkalnych i użytkowych 16 

7. 
Liczba Lokali mieszkalnych dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych 
16 

8. 
Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z 

obiektu przez osoby niepełnosprawne  
16 

9. 

Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu 

na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie 

16 

10. Opis elementów budowlanych 17 

11. Warunki ochrony przeciwpożarowej 17 

12. 

Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują 

temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub 

w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

18-19 

13. 
Zestawienie istotnych elementów wyposażenia budowlano- 

instalacyjnego budynku 
20-21 

14. 
Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania 

alternatywnych źródeł ciepła 
22-25 

III. Część rysunkowa  (Str. 26-34) 

1. A- 2/4 Aranżacja zabudowy kaskady 4 sztuk pomp ciepła 26 

2. A- 3/4 Aranżacja zabudowy kaskady 3 sztuk pomp ciepła 27 

3. 
A – 1/6 Budynek pałacowy-  rzut piwnicy- inwentaryzacja / 

stan projektowany 
28 

4. 
A – 2/6 Budynek pałacowy-  rzut parteru- inwentaryzacja / stan 

projektowany 
29 



5. 
A – 3/6 Budynek pałacowy-  rzut I piętra- inwentaryzacja / stan 

projektowany 
30 

6. 
A – 4/6 Budynek pałacowy-  rzut II piętra- inwentaryzacja / 

stan projektowany 
31 

7. 
A – 5/6 Budynek szpitalny- rzut parteru- inwentaryzacja / stan 

projektowany 
32 

8. 
A – 6/6 Budynek szpitalny- rzut I piętra- inwentaryzacja / stan 

projektowany 
33 

9. 
E-02 Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu istn. 

budynku 
34 

 

 

 

IV. Załączniki do Projektu  (Str. 1-7) 

1. 
Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, 

nr. ZN.5174.37.2021.WI 
1-4 

2. 

Pismo z Pracowni Projektowo- Usługowej Maluga Bartosz 

Maluga – w sprawie możliwości lokalizacji kaskady pomp 

ciepła w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach 

Małych 

5 

3.  Informacja BiOZ 6-7 

 

 

 
 

 

 


