
 

 

OPIS TECHNICZNY 

                        DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI    
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

▪ Zlecenie inwestora 

▪ Ustalenia z inwestorem 

▪ Mapa do celów projektowych 1:500 

▪ Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia:    

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U.  2020 Poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 07.06.2019 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) 

ze zmianami. 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Woskowice Małe – Uchwała NR 

63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019r. 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejącego kotła stałopalnego firmy SIMAR o mocy nominalnej 

380 kW (114-560kW) zasilanego miałem węglowym (obecne źródło ciepła) na  powietrzne pompy cie-

pła o mocy nie przekraczającej 100kW jako urządzenia pracujące oddzielnie (z własną automatyką ste-

rującą) a jedynie w projekcie połączone w układ kaskadowy ze względu na potrzeby energetyczne 

obiektów- jedna kaskada będzie zaopatrywała budynek terapii (4x 84kW ) a druga budynek szpitalny 

wraz z budynkiem hydroforni oraz garaży (3x84kW) (nieemisyjne źródło ciepło),zgodnie z częścią ry-

sunkową w kompleksie budynków Oddziału Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z in-

frastrukturą towarzyszącą na działce nr 26/45 w miejscowości Woskowice Małe, przy ulicy Pałacowej,  

gmina – Namysłów, obręb 0063 Woskowice Małe. Jako infrastrukturę towarzyszącą  projektuje się 

również instalację fotowoltaiczną o mocy sumarycznej 48,00 kWp zlokalizowaną na dachu budynku 

szpitalnego (który nie jest objęty ochroną konserwatorską). Projekt instalacja PV jest zaprojektowany 

wg projektu branżowego zamieszczonego w Projekcie Technicznym. Projektuje się wewnętrzną linię 

zasilającą. Przyłącze zasilające, zostanie wykonane według odrębnego opracowania.  

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działka nr 26/45 obecnie działka jest zabudowana budynkami: A- Budynek Pałacowy- Terapii, B- 

Hydrofornia, C- Budynek Szpitalny, posiada istniejący dostęp do drogi publicznej – działka nr 30/2 dr 

(ul. Pałacowa) oraz nr 26/18 dr, (ul. Pałacowa) 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Działka nr 26/45 jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Woskowice 

Małe – Uchwała NR 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019r. Zgodnie z treścią 

MDCP dominującą funkcją terenu jest teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem infrastruktury 

technicznej. 

W związku z powyższym dla terenu obejmującego powyżej wspomnianą nieruchomość przypisuje się 

funkcję usługową. Projektuje się zmianę sposobu ogrzewania kompleksu budynków wraz z instalacją 

kaskady powietrznych pomp ciepła w monobloku z agregatami zewnętrznymi. Działka posiada grunty 

klasy BP nie jest wymagane wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.  

Powierzchnia istniejących zabudowań pozostaje bez zmian. 

Projektowane urządzenia związane z budynkiem – wewnętrzna linia zasilająca. 



 

 

Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie ze stanem istniejącym. 

Istniejący układ komunikacyjny pozostaje bez zmian to jest: posiada dostęp do drogi publicznej – działka 

nr 30/2 dr oraz nr 26/18 dr, (ul. Pałacowa) 

Parametry techniczne sieci:  wewnętrzna linia zasilająca  YKY 5x16mm2 dł. 49m, YKY 5x25 dł. 560m, 

YKY 5x4 dł. 49m. 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZ. NR 26/45 

Powierzchnia terenu inwestycyjnego działki    - 45 635,00 m2 
Pow. działki objęta opracowaniem projektowym    - 6 595,00 m2 

Istniejąca powierzchnia zabudowy części działki objętej opracowaniem - 1025,00 m2  

Istniejąca powierzchnia utwardzona     - 2415,00m2 

Projektowana powierzchnia utwardzona     - 52,00m2 

Tereny zielone        - 3103,00 m2 
Wskaźnik intensywności zabudowy:       Bez zmian 
 

6. ZGODNOŚĆ Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
(Uchwała NR 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019r.) 

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie oznaczonym w MPZP jako symbol WO.2U- tereny zabudowy usługowej 

 
Opracowanie projektowe  
(w obszarze opracowania) 

Wg zapisów MDCP 

Linia zabudowy Nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu  

Intensywność zabudowy Bez zmian Minimalna 0,01, Maksymalna 2,0 
Udział powierzchni biologicznie 

czynnej 
47,05% Minimalna 20% 

Powierzchnia zabudowy 15,54% Maksymalna 70% 
Wysokość zabudowy Bez zmian 15,00m 

Geometria dachu Bez zmian Dwuspadowy symetryczny 37-45o 
Pokrycie dachu Bez zmian Dachówka ceramiczna w kolorze ceglanym 

Miejsca do parkowania Bez zmian 1 na każde 100 m2 powierzchni i usług 

Zaopatrzenie w wodę Z sieci wodociągowej bez zmian 
Z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem przepisów 

odrębnych 

Odprowadzenie ścieków bytowych Do sieci kanalizacji sanitarnej bez zmian 
Do sieci kanalizacji sanitarnej  z zastrzeżeniem 

przepisów odrębnych 
Odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych 
Powierzchniowo do gruntu na własny teren 

biologicznie czynny- bez zmian 
Zgodnie z przepisami odrębnymi 

Gospodarka odpadami 
Po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwienia lub odzysku - zgodnie z przepisami, zgodnie z 

przepisami odrębnymi 

Zaopatrzenie w energię 
elektryczną 

Z sieci elektroenergetycznej, bez zmian 

Zaopatrzenie w energię 
elektryczną 

Projektuje się instalację fotowoltaiczną o mocy 
sumarycznej 48,00 kWp zlokalizowaną na dachu 

budynku szpitalnego 
n.d 

Zaopatrzenie w gaz Nie dotyczy 

Zaopatrzenie w ciepło 

Projektuje się zaopatrzenie w ciepło za pomocą 
powietrznej pompy ciepła o mocy nie 
przekraczającej 100kW jako urządzenia 
pracującego oddzielnie (z własną automatyką 
sterującą) a jedynie w projekcie połączone w 
układ kaskadowy ze względu na potrzeby 
energetyczne obiektów- jedna kaskada będzie 
zaopatrywała budynek terapii (4x 84kW ) a druga 
budynek szpitalny wraz z budynkiem hydroforni 
oraz garaży (3x84kW) (nieemisyjne źródło ciepło) 

Zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 7. Zaopatrzenie w ciepło 
powinno się odbywać w oparciu o niskoemisyjne 
lub nieemisyjne źródła ciepła. Pompy ciepła nie są 
urządzeniami które wymagają wyznaczania stref 
ochronnych związanych z ograniczeniami w 
zabudowie oraz w zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu, nie są urządzeniami o 
których mowa w art.10 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 293 ze zm.), w związku z tym nie odnosi się 
do nich zapis § 7 ust. 6 pkt 9 omawianego planu, 
mówiący o zakazie lokalizacji urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy przekraczającej 100kW. W 
załącznikach dołączono interpretację Pracowni 
Projektowo - Usługowej MALUGA Bartosz Maluga, 
która jest autorem niniejszego MPZP w tym 
zakresie. 



 

 

 

 
7. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

Powierzchnię niezabudowaną i nieutwardzoną przeznacza się na zieleń. 

 

8. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Zagrożenia dla środowiska – nie występują. 

 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 

Działka nr 26/45 jest zlokalizowana na terenie objętym ochroną konserwatorską. 

Projektowana zmiana sposobu ogrzewania została uzgodniona z Opolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków pismem nr. ZN.5174.37.2021.WI z dnia 25.10.2021 stanowiącym 

załącznik numer 1 do niniejszego opracowania projektowego. 

 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE ( W TYM TERENY GÓRNICZE, ZAGROŻONE 

POWODZIĄ, OSUWISKA) 

 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie zalicza się do obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz zagrożeniami geologicznymi.  

Projektowany budynek zlokalizowany będzie na terenie gdzie nie ma wpływu eksploatacji 

górniczej. 

 

11. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 

Żaden z wyżej przywołanych aktów normatywnych nie zawiera zakazu realizacji planowanego 

rzez inwestora zamierzenia budowlanego. 

 

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Projektowana zmiana sposobu ogrzewania nie zmienia obecnych warunków ochrony 

pożarowej.  

 

 

13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

 

Obszar oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy prawo budowlane, 

obejmuje wyłącznie nieruchomość dz. nr 26/45 

 



 

 

Teren wyznaczony w otoczeniu istniejących obiektów na podstawie przepisów odrębnych nie 

obejmuje działek sąsiadujących z przedmiotową działką numer 26/45, wobec czego nie 

kwalifikują się one do Obszaru Oddziaływania.  

Projektowana zmiana sposobu ogrzewania nie zmienia istniejącego obszaru oddziaływania 

obiektu. 

 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie przepisów: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zmianami) 

• przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

- usytuowanie obiektów – minimalne odległości od granicy działki sąsiedniej są zachowane 

- nasłonecznienie – budynek jest tak usytuowany, iż nie zacienia pomieszczeń na stały 

pobyt ludzi w sąsiednich budynkach,  

-  przepisy pożarowe – minimalne odległości od istniejących budynków są zachowane.  

• przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody, prawa 

wodnego oraz z zakresu planowania przestrzennego - nie dotyczy 

• inne obowiązujące przepisy z różnych dziedzin, które w przypadku tej inwestycji nie mają 

zastosowania. Obszar oddziaływania nie wychodzi poza granice działki. 

 
 

 

 

PROJEKTANT:  

mgr inż.  arch. ADAM KONSENCJUSZ 
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mgr inż.  arch. PRZEMYSŁAW ZAGÓRSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 



 

 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO  

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Kategoria obiektu budowlanego: XI . Rodzaj obiektu budowlanego: budynki służby zdrowia, opieki 

społecznej i socjalnej. 

2. DANE OGÓLNE 

Projektuje się zmianę sposobu ogrzewania oraz oświetlenia zespołu budynków dla Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Przedmiotem inwestycji jest wymiana 

istniejącego kotła stałopalnego firmy SIMAR o mocy nominalnej 380 kW (114-560kW) zasilanego 

miałem węglowym (obecne źródło ciepła) na powietrzne pompy ciepła o mocy nie przekraczającej 

100kW jako urządzenia pracujące oddzielnie (z własną automatyką sterującą) a jedynie w projekcie 

połączone w układ kaskadowy ze względu na potrzeby energetyczne obiektów- jedna kaskada 

będzie zaopatrywała budynek terapii (4x 84kW ) a druga budynek szpitalny wraz z budynkiem 

hydroforni oraz garaży (3x84kW) (nieemisyjne źródło ciepło) ,zgodnie z częścią rysunkową w 

kompleksie budynków Oddziału Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 26/45 w miejscowości Woskowice Małe, przy ulicy 

Pałacowej,  gmina – Namysłów, obręb 0063 Woskowice Małe. Jako infrastrukturę towarzyszącą  

projektuje się również instalację fotowoltaiczną o mocy sumarycznej 48,00 kWp zlokalizowaną na 

dachu budynku szpitalnego (który nie jest objęty ochroną konserwatorską). Projekt instalacja PV 

jest zaprojektowana wg projektu branżowego zamieszczonego w Projekcie Technicznym. Bryła oraz 

układ architektoniczny istniejących budynków pozostaje bez zmian tj. budynek pałacowy- terapii 

dach wielospadowy, liczba kondygnacji 4, budynek hydroforni – dach jednospadowy liczba 

kondygnacji 1, budynek szpitalny, dach dwuspadowy, liczba kondygnacji 2. Układ funkcjonalny 

pomieszczeń według rzutu kondygnacji. Budynki istniejące bez zmian architektonicznych. 
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 

Istniejący układ oraz forma architektoniczna poszczególnych budynków na działce numer 26/45 

pozostaje bez zmian. Projektowana zmian sposobu ogrzewania oraz instalacja kaskady pomp 

powietrznych pomp ciepła z zewnętrznymi jednostkami nie wpływa na układ architektoniczny 

terenu objętego opracowaniem. Jedyną zmianą architektoniczną jest dodanie terenów 

utwardzonych w miejscach instalacji kaskady pomp ciepła oznaczonych na Projekcie 

Zagospodarowania Działki symbolami „1” oraz „2”. 

4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

Zmian sposobu ogrzewania nie wpływa na układ pomieszczeń budynków. Kolorystyka oraz sposób 

wykończenia pozostaje bez zmian. 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Zmiana sposobu ogrzewania nie wymaga dobudowy oraz rozbudowy istniejących budynków w 
Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Projektowana kaskada powietrznych 
pomp ciepła zrealizowana będzie na projektowanych utwardzeniach terenu. W związku z 
powyższym nie jest wymagana opinia geotechniczna. 

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

Liczba lokali użytkowych pozostaje bez zmian. 

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCHDLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Liczba lokali dla osób niepełnosprawnych pozostaje bez zmian. 

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU  PRZEZ 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – Bez zmian 



 

 

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU  NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

1) Zapotrzebowanie i jakość wody – niniejsze opracowanie projektowe nie wpływa na zmianę ilo-

ści zapotrzebowania i jakości wody, 

2) Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – niniejsze opracowanie projektowe nie wpływa 

na zmianę ilości odprowadzania ścieków, 

3) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich ro-

dzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – w przypadku zastosowania kaskady powietrznych 

pomp ciepła oraz ich regularnych przeglądów emisja pyłów i gazów jest ograniczona do 0 ( nie-

emisyjne źródło ciepła) , 

4) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – niniejsze opracowanie projektowe nie wpływa na 

zmianę ilości wytwarzanych odpadów, 

5) Odprowadzanie wód opadowych – bez zmian- na tereny zielone posesji, bez zaburzania gospo-

darki wodnej działek sąsiednich, 

6) Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elek-

tromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 

zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie przekracza norm dopuszczalnych  w nocy i  w dzień, 

7) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa niekorzystnie. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i 

techniczne nie wpływają niekorzystnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane. 

10. OPIS ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Projektowana zmian sposobu ogrzewania w postaci kaskady powietrznych pomp ciepła nie wpływa na 

stan istniejący elementów budowlanych. 

ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE 

Wewnętrzna instalacja elektryczna – wg projektu branżowego zamieszczonego w Projekcie Tech-

nicznym 

Wewnętrzne instalacje sanitarne – wg projektu branżowego zamieszczonego w Projekcie Technicz-

nym. 

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowana zmian sposobu ogrzewania w postaci kaskady powietrznych pomp ciepła nie zmienia 
istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej.  

 
PROJEKTANT:  

mgr inż.  arch. ADAM KONSENCJUSZ 

 

 

 

 

SPRAWDZAJACY:  

mgr inż.  arch. PRZEMYSŁAW ZAGÓRSKI 


