
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynków A, B, D Szpitala w Obornikach wraz z budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 1635/1 przy ul. Szpitalnej 2 w Obornikach

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem
- Konsultacje międzybranżowe
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Wizja lokalna
- Inwentaryzacja
- Decyzje i warunki załączone do opracowania
- Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem
-  Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego
Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Obornikach opracowana w październiku 2015r.
przez  rzeczoznawcę  budowlanego  doc.  dr  inż.  Roman  Żywica  w  spec  konstrukcyjno-inzynieryjnej i
rzeczoznawcę d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Feliksa Grzelkę
- Ogólnie obowiązujące przepisy prawa i polskie normy techniczne ze szczególnym uwzględnieniem:

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  W sprawie  warunków
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz.
690 z późn. zmianami)  

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009r.  W
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W
sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów budowlanych  i  terenów
(dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 roku Nr 89, poz. 414 z

późn. zm),
• Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia

2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012
roku Nr 81, poz. 462),

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U.  Nr 0/2012, poz. 739)

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80,poz.717)

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.; Nr
19, poz. 115 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie
(Dz.U. nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463)

• Inne obowiązujące przepisy i normy
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2.  PRZEDMIOT  INWESTYCJI,  ZAKRES  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  ORAZ  KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI OBIEKTÓW  – w nawiązaniu do paragrafu 8, ust. 2, pkt. 1. Rozp. MTBiGM w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt  budowlany rozbudowy i  przebudowy
budynków A,  B,  D  Szpitala w Obornikach wraz  z  zagospodarowaniem terenu,   budową
niezbędnej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, budową stacji transformatorowej
oraz zadaszenia wejścia i podjazdu dla karetek, na terenie działki oznaczonej w ewidencji
gruntów  i  budynków nr  1635/1,  jednostka  ewid.  Oborniki  –  Miasto,  obręb  Oborniki,
położonej przy ul. Szpitalnej 2, w miejscowości Oborniki, realizowany w ramach ostatniego
etapu przystosowania Szpitala w Obornikach do wymogów Ministra Zdrowia.

Projektowana  nowa  kubatura  stanowić  będzie  rozbudowę  istniejącego  budynku  D  szpitala,  w  tym
zabudowę  istniejącego  łącznika  na  kondygnacji  przyziemia  i  powiązana  będzie  komunikacyjnie  z
istniejącym  zespołem  budynków  szpitalnych.  Projektowana  rozbudowa  to  budynek  w  części
jednokondygnacyjny,  a  częściowo  dwukondygnacyjny,  na  rzucie  prostokąta.  Rozbudowa  umożliwi
lokalizację  Apteki  Szpitalnej,  pozwoli  na  powiększenie  powierzchni  i  uzupełnienie  programu
funkcjonalnego istniejącej Izby Przyjęć i OAiIT oraz pozwoli na powiązanie komunikacyjne wszystkich
budynków  szpitala  na  kondygnacji  przyziemia.  W  związku  z  planowaną  inwestycją  niezbędna  jest
również budowa kontenerowej stacji transformatorowej, którą zlokalizowano przy istniejącym budynku
gazów medycznych.

Inwestycja przystosowania Szpitala w Obornikach do wymogów Ministra Zdrowia została
podzielona na dwa niezależne etapy, które będą realizowane w ramach odrębnych procedur
administracyjnych, w oparciu o dwa opracowania projektowe:

niniejsze opracowanie (przeznaczone do wcześniejszej realizacji) –  rozbudowa i przebudowa
budynków „A”, „B” i „D” Szpitala w Obornikach wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na
terenie działki nr 1635/1 przy ul. Szpitalnej 2 w Obornikach, które obejmować będzie, zgodnie z umową:

• rozbudowę  i  przebudowę pomieszczeń  Oddziału  Anestezjologi  i  Intensywnej  Terapii  (OAiIT)
(rozbudowa i przebudowa budynku D – parter),

• rozbudowę i przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć i Kaplicy (rozbudowa i przebudowa budynku
D - przyziemie i części pomieszczeń piwnicy budynku A),

• rozwiązanie komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych do Izby Przyjęć i RTG,
• Aptekę Szpitalną (rozbudowa budynku D, przebudowa części pomieszczeń apteki szpitalnej w

budynku B – przyziemie),
• zabudowę łącznika na kondygnacji przyziemia,
• budowę zadaszenia głównego wejścia Izby Przyjęć i podjazdu karetek,
• budowę rampy do transportu zwłok przy budynku B,
• zagospodarowanie terenu przy planowanej rozbudowie,
• niezbędną infrastrukturę techniczną uzbrojenia terenu

oraz, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:
• budowę kontenerowej stacji transformatorowej;

odrębne opracowanie – przebudowa budynku „B” Szpitala w Obornikach wraz z budową niezbędnej
infrastruktury  technicznej  na  terenie  działki  nr  1635/1  przy  ul.  Szpitalnej  2  w  Obornikach,  które
obejmować będzie, zgodnie z umową:

• przystosowanie  obecnych  pomieszczeń  przyziemia  budynku  B:  laboratorium  i  pomieszczeń
apteki szpitalnej na szatnie i umywalnie pracowników, magazyny oraz niezbędne pomieszczenia
techniczne

• adaptacja powierzchni po wyburzonej klatce schodowej na kondygnacji parteru na magazyn dla
istniejącego Oddziału Ortopedii.

W zakresie niniejszego zamierzenia budowlanego – w ramach zagospodarowania terenu –
zaprojektowano również:

 uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w najbliższym sąsiedztwie projektowanej rozbudowy,
 budowę instalacji zewnętrznych uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
 przebudowę istniejących  instalacji zewnętrznych uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
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 usunięcie kolizji  istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu z projektowaną rozbudową,
drogami i ukształtowaniem terenu,
 przebudowę istniejących dróg wewnętrznych i chodników,
 budowę miejsc postojowych,
 budowę murów oporowych i skarp
 budowę pochylni i schodów zewnętrznych
 zieleń (roślinność pełniąca funkcje ozdobne).

3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN
W  TYM  ROZBIÓREK  OBIEKTÓW  I  OBIEKTÓW  PRZEZNACZONYCH  DO  DALSZEGO
UŻYTKOWANIA –  w  nawiązaniu  do  paragrafu  8,  ust.  2,  pkt.  2.  Rozp.  MTBiGM  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Budynki  „A”, „B” i „D” objęte zakresem opracowania, należą do kompleksu budynków Samodzielnego
Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Obornikach.  Przedmiotowy  teren  opracowania  jest
zlokalizowany przy ul. Szpitalnej 2, na działce budowlanej o nr. ewid. 1635/1 w obrębie 301601_Obornki
-  Miasto,  miasta Oborniki. Właścicielem  działki  jest  Powiat  Obornicki,  a  użytkownikiem Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach. Działka zagospodarowana jest zespołem budynków
szpitalnych SPZOZ. Obsługa komunikacyjna działek odbywa się istniejącymi zjazdami od ul. Szpitalnej. 

Działki  budowlane przylegające  do miejsca  inwestycji  zabudowane są budynkami  jednorodzinnymi  i
budynkami gospodarczymi.

Planowana  inwestycja  obejmuje  dwa  obszary,  oznaczone  na  projekcie  zagospodarowania  terenu
symbolami literowymi:

– A-T – obszar obejmujący fragment działki przy istniejącym budynku „D” - przeznaczony m.in. na
rozbudowę budynku D wraz z budową zadaszenia głównego wejścia Izby Przyjęć i podjazdu dla
karetek, przebudowę budynków „A”, „B”, „D”, przebudowę dróg i  chodników, budowę miejsc
postojowych, budowę murów oporowych, skarp, murów oporowych i skarp

– U-Ź: obszar obejmujący niewielki fragment działki przy istniejącym budynku gazów medycznych
– przeznaczony pod budowę kontenerowej stacji transformatorowej wraz z utwardzeniem terenu
wokół stacji.

Na terenie działki w miejscu projektowanej rozbudowy budynku "D" znajdują się:
 pochylnia do budynku „B”
 zadaszenia przy wejściu do Izby Przyjęć
 skarpy
 chodniki
 droga wewnętrzna
 miejsca postojowe
 infrastruktura instalacyjna podziemna i nadziemna (lampa – oświetlenie terenu).

Projektowane zmiany:
• budowa  obiektów  kubaturowych:  rozbudowa  budynku  "D"  –  w  części  jednokondygnacyjnej

mieszcząca  Aptekę  Szpitalną,  w  części  dwukondygnacyjnej  –  mieszcząca  Kaplicę  oraz
pomieszczenia Izby Przyjęć (przyziemie) i OaiIT (parter) oraz zabudowa istniejącego łącznika na
kondygnacji przyziemia

• budowa zadaszenia głównego wejścia do Izby Przyjęć i podjazdu dla karetek
• budowa murów oporowych, pochylni i schodów zewnętrznych
• przebudowa dróg, chodników i budowa miejsc postojowych
• założenie zieleni niskiej pełniącej funkcje ozdobne - w sąsiedztwie rozbudowy
• wykonanie instalacji zewnętrznych (podziemnych i naziemnych – w tym oświetlenie terenu)
• przebudowa istniejących instalacji zewnętrznych.

W związku z planowaną rozbudową przewiduje się rozbiórki:
• pochylni do budynku "B"
• dwóch zadaszeń przy wejściu do Izby Przyjęć
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• skarp
• chodników
• drogi wewnętrznej
• miejsc postojowych
• infrastruktury podziemenj i nadziemnej uzbrojenia terenu kolidującej z projektowaną rozbudową

i ukształtowaniem terenu

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU – w nawiązaniu do paragrafu 8, ust. 2, pkt.
3. Rozp. MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

4.1. Układ urbanistyczny:

Na załączonym schemacie widoczna jest lokalizacja rozbudowy budynku "D" wraz z zadaszeniem
głównego wejścia do Izby Przyjęć i podjazdu dla karetek, a także lokalizacja budowy kontenerowej stacji
transformatorowej  (ST).  Rozbudowę  budynku  „D”  zlokalizowano  między  budynkiem „B”  i  istniejącą
częścią budynku „D” wraz z zabudową istniejącego łącznika na kondygnacji przyziemia budynku „D”,
mając  na  uwadze  istniejące  zagospodarowanie  w  tym układ  komunikacyjny,  formę  budynku  "D"  i
możliwości lokalizacji funkcji w budynku tak by spełnione były przepisy prawa (lokalizacja oddziałów w
taki sposób by nie były przechodnie). Wejścia do części rozbudowywanej budynku „D” zaprojektowano
od strony  północno  –  zachodniej  oraz  od  strony  południowo –  wschodniej  –  w miejscu  zabudowy
istniejącego łącznika na kondygnacji przyziemia. Główne wejście do Izby Przyjęć i podjazd dla karetek
zadaszono.  Przed  wejściem  zorganizowano  nowoprojektowany  podjazd  dla  karetki  oraz  miejsca
postojowe.

Stację  transformatorową  zlokalizowano  w  południowo  –  wschodniej  części  działki,  przy
istniejącym  budynku  technicznym  przeznaczonym  dla  gazów  medycznych.  Ściana  stacji
transformatorowej  od  strony  budynku  gazów  medycznych  zostanie  wykonana  w  klasie  odporności
ogniowej REI 120.

4.2. Układ komunikacyjny:

Obsługa  komunikacyjna  terenu  będzie  się  odbywać  istniejącymi  zjazdami  z  ul.  Szpitalnej
pełniącymi zadania wjazdów na posesję.  
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W  ramach  inwestycji  zostanie  zachowany  układ  dróg  wewnętrznych,  w  tym  istniejących  dróg
pożarowych. 
W ramach opracowania zlokalizowano cztery miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym
dwa dostępne dla  osób niepełnosprawnych,  jedno miejsce  postojowe dla  dostaw oraz dwa miejsca
postojowe dla karetek. Zaprojektowano plac manewrowy umożliwiający podjazd samochodów pacjentów
i karetek pod Izbę Przyjęć.
Rozbudowa dróg wewnętrznych na terenie Szpitala jest realizowana etapowo wg odrębnego projektu:
"Przebudowa dróg,  miejsc  postojowych i  chodników na  terenie  Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Obornikach" będącego w posiadaniu Szpitala. W 2015r. została uzgodniona przez
Wielkopolskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Poznaniu  "Ekspertyza
techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Samodzielnego
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach" – w ekspertyzie ujęto do odstępstwa obecne
nieprawidłowości  dróg  pożarowych,  które  docelowo  będą  zlikwidowane  wraz  ze  zrealizowaniem  w
całości w/w projektu dróg w tym dróg pożarowych.
Niniejsze  opracowanie  nie  powoduje  zmian  w  lokalizacji  istniejących  dróg  pożarowych  –  zakres
istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej/pożarowej do przełożenia ma na celu dostosowanie istniejących
dróg do projektowanych wysokości, przy czym spadek podłużny na drodze pożarowej nie będzie większy
niż 5%.

Na terenie działki  znajdują się hydranty do celów przeciwpożarowych – 2szt. Hydranty te obsługują
budynek  "A"  który  podlega  przebudowie  i  rozbudowie.  Budynek  "B"  który  podlega  przebudowie
obsługiwany jest przez jeden z wymienionych hydrantów zlokalizowanych na terenie działki oraz drugi
hydrant poza granicami działki – lokalizacja przy ul. Majora Mikołaja Dobrzyckiego.
(szczegółowe  wytyczne  okeślające  drogi  pożarowe  i  hydranty  znajdują  się  w  "Warunkach  ochrony
przeciwpożarowej"). 

4.3. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym:

4.3.1. Zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i elektryczne:

•Zasilanie z sieci SN-15kV
            Projekt  realizowany  jest  na  podstawie  warunków  technicznych  przyłączenia  nr
10462/2017/OD5/RR2  z  dn.  27.04.2017  wydanych  przez  ENEA  Operator.  Warunki  przewidują
podłączenie  do  sieci  elektroenergetycznej  na napięciu  SN-15kV –  do  złącza  kablowego SN-15kV w
granicy działki Inwestora i działki drogowej. Złącze kablowe SN-15kV jest po stronie gestora sieci. Ze
złącza  kablowego  należy  poprowadzić  linię  kablową  SN-15kV  do  projektowanej  abonenckiej  stacji
transformatorowej  kontenerowej.  Kabel  SN układać na głębokości  0,8m na 10 cm podsypce piasku
oznaczając tabliczkami z napięciem, typem, przekrojem, kierunkiem i właścicielem co 5 m. Następnie
przysypać 10 cm warstwą piasku oraz 15 cm ziemi rodzimej. Na całej trasie kabla ułożyć folię czerowną.
Pozostałą część wykopu zasypać ziemią rodzimą. Wszystkie prace należy prowadzić techniką ręczną bez
użycia  sprzętu  ciężkiego  oraz  przy  wyłączonych  spod  napięcia  urządzeniach  energetycznych.  W
przypadku odsłonięcia istniejących urządzeń kablowych w ziemi należy je odpowiednio zabezpieczyć
przed uszkodzeniem, a po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu pierwotnego zachowując sposób
ułożenia  linii  kablowej  zgodnie  z  normą  SEP  N-E-004.  W  przypadku  natrafienia  na  gęsty  system
korzeniowy drzew i utrudnienia w wykopach należy wykonać w jego obrębie przecisk mechaniczny w
rurze ochronnej AROT-SRS160. Po wykonaniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Stacja transformatorowa
Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa, jest przystosowana do współpracy z siecią

kablową  lub  kablowo-napowietrzną  średniego  napięcia  oraz  siecią  kablową  niskiego  napięcia.  W
niniejszym przypadku projektowana stacja służyć będzie do zasilania w energię elektryczną szpitala.

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego z
rysunkiem załączonym do części  projektu  pn.  Stacja  transformatorowa TOM III.  W wykopie  należy
ułożyć uziom otokowy i podłączyć do niego przewody uziemiające, które będą podłączone do stacji.
Bednarkę uziemiająca usytuować w odległości ok 1 m od ścian fundamentu poniżej poziomu drenażu i
zasypać ją gruntem rodzimym. Pod  fundamentem  należy  wykonać  podsypkę  piaskowo-żwirową  o
docelowej grubości  minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu).  Grubość „poduszki”  piaskowo-żwirowej
musi  być  dostosowana  do  lokalnych  warunków  gruntowo-wodnych  i  lokalnej  strefy  przemarzania.
Powierzchnia  podsypki  piaskowo-żwirowej  musi  być  wypoziomowana  w  płaszczyźnie  posadowienia
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stacji,  a  jakość  przygotowania  podłoża  w  wykopie  potwierdzona  w  protokole  odbioru.  W  tak
przygotowanym miejscu należy ustawić misę fundamentową stacji. Na ściany misy fundamentowej stacji
ułożyć pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Należy zwrócić uwagę, aby taśma uszczelniająca nie
nakładała się na siebie, (aby nie była ułożona podwójnie). Podczas układania taśmy uszczelniającej, nie
należy jej rozciągać, może to spowodować jej uszkodzenie lub deformację. Na przygotowany fundament
należy równo ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach. 

Obsypanie  fundamentu  wykonywać  stopniowo,  zagęszczanymi  20cm  warstwami  gruntu
filtrującego.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zasypywanie  wykopu  w  miejscu  styku  ze  ścianą
fundamentu, aby nie przerwać wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachować szczególną
ostrożność  w  miejscu  wprowadzenia  kabli  do  przepustów,  gdyż  zagęszczanie  mechaniczne  może
spowodować uszkodzenie przepustów lub kabli. 

Ważne jest aby ściany misy fundamentowej wystawały nie mniej niż 10cm ponad poziom terenu
wykończonego. Posadowienie  w  złożonych  i  skomplikowanych  warunkach  gruntowo  –  wodnych,  na
terenach górniczych i po górniczych zaleca się po wykonaniu odrębnego, indywidualnego opracowania
przez uprawnioną jednostkę projektową,  z wymaganą dokumentacją  geologiczno – inżynierską,  pod
nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

Wyprowadzenie nowych kabli z rozdzielni RG
            Punktem rozdziału energii elektrycznej w całym szpitalu jest rozdzielnia główna RG. Zasilanie
rozdizelni  głównej  RG  należy  zrealizować  z  abonenckiej  stacji  transformatorowej  kablami  2x  YKXS
4x240mm2. Istniejące złącze ZK1 na ścianie zewnętrznej budynku głównego szpitala wraz z istniejącym
kablem YKY 5x1x185mm2 należy zdemontować. W związku ze zmianą mocy przyłączeniowej i  kabli
zasilających  do  rozdzielni  głównej  należy  dostosować  urządzenia  w  rozdzielni  głównej  do  nowego
układu. Z części rezerwowanej RG na zewnątrz budynku wyprowadzić kable 2x YAKXS 4x150mm2 do
projektowanego SK6 przy budynku B (wymiana istniejącego zasilania YAKY 4x120mm2 podlegającego
demontażowi przy niniejszej inwestycji). 

Prace realizowane poza budynkiem
            Wyprowadzone z rozdzielni kable 2xYAKXS 4x150mm2 należy prowadzić zgodnie z przebiegiem
pokazanym na  planie  zagospodarowania.  Kable  należy  ułożyć  w  ziemi  na  dnie  rowu  kablowego  o
głębokości  0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku. Kabel należy przykryć warstwą piasku o podobnej
grubości oraz folią koloru niebieskiego szer. 25 cm i grubości 0,5 mm układaną 25 cm nad kablem oraz
gruntem pochodzącym z wykopu. W miejscu zbliżenia z obcym uzbrojeniem, kabel należy układać z
zachowaniem  odległości  wg  wymagań  normy  energetycznej  N  SEP-E-004.  Kabel  na  całej  długości
zaopatrzony  będzie  w  opaski  kablowe  z  opisem  wg  normy  kablowej  określającymi  typ  kabla,  rok
zabudowy oraz miejsce wprowadzenia i wyprowadzenia kabla. W miejscu przeprowadzenia kabla pod
jezdnią  kabel  układać  w  rurze  ochronnej  AROT-SRS.  W  miejscu  zbliżeń  i  skrzyżowań  z  obcym
uzbrojeniem kabel układać w rurze ochronnej AROT-DVK. Przy budynku B należy zabudować szafkę SK6,
do której  wprowadzić  dwa kable  zasilające.  Do złacza wprowadzić  istniejący  kabel  zasilający  parter
budynku  B  –  YKY  5x35mm2.  Kabel  należy  dosztukować,  gdyż  jego  aktualna  długość  nie  jest
wystarczająca  żeby  wprowadzić  go  do  SK6.  Pozostałe  podstawy  przeznaczyć  jako  punkt  zasilania
przyziemia budynku B (realizacja w przyszłości  – odrębne opracowanie) – pozostałe dwie podstawy
zachować  jako  rezerwa.  W  przypadku  konieczności  odtworzenia  zasilania  w  ramach  przebudowy  i
rozbudowy  obiektu  można  wykorzystać  pola  5  i  6.  Po  zrealizowaniu  prac  odtworzyć  nawierzchnię
zgodnie ze sztuką budowlana - przywrócić do stanu pierwotnego. 
            W  ramach  rozbudowy  łącznika  pomiędzy  budynkami  B  i  D  w  kolizje  z  projektowaną
infrastrukturą  wchodzą  przewody  prowadzone wzdłuż  budynku  B.  Okablowanie  należy  przełożyć  do
projektowanej  kanalizacji,  która  zostanie  ułożona  pod  planowaną  rozbudową.  Proj.  kanalizacja
techniczna do przeprowadzenia istniejących instalacji biegnących wzdłuż budynku B - pod budynkiem
zrealizowana będzie jako rury do ułożenia w kanale na etapie fundamentowania do zalania betonem
4xSRSØ160  dł.  4x26m.  Kable  istn.  do  ułozenia  w proj.  kanalizacji:  2x  przewody  teleinformatyczne
10parowe + światłowód do bud C + Rezerwa. Istniejące kable i przewody nie do wykorzystania należy
zdemontować.  Istniejące  kable  i  przewody  w  użytkowaniu  należy  przełożyć  do  nowej  kanalizacji. 
Połączenia kablowe należy zrealizować przy zastosowaniu muf kablowych przelotowych oraz kabli typów
i przekrojów co kable wiodące. Odtworzenie każdego jednego odcinka kablowego wykonać przy użyciu
jednej mufy (jednego kompletu). 
            Należy  również  dokonać  przełożenia  istniejącej  latarni  oświetleniowej  kolidującej  z
projektowanym podjazdem dla  karetek  do  nowej  lokalizacji.  Przełożenia  wykonać  podłączając  kabel
YAKY 4x25mm2 do istniejącej latarni oświetleniowej. Ponadto przy stacji transformatorowej zabudować
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nową  latarnie  oświetleniową  i  również  podłączyć  się  kablem YAKY  4x25mm2 do  istniejącej  latarni
oświetleniowej. Latarnie wraz z oprawą wykonać tego samego typu co istniejące.

4.3.2. Zewnętrzne  instalacje sanitarne:

Sieć kanalizacji deszczowej
Wody  opadowe  z  terenu  inwestycji,  zostaną  zrzucone  poprzez   projektowane  rurociągi

grawitacyjnie do studni chłonnych poprzez które nastąpi odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
do gruntu. Na odprowadzenie  wód opadowych i roztopowych  zostanie uzyskana  decyzja pozwolenia
wodno prawnego wg odrębnego opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wód deszczowych do ziemi za pomocą studni chłonnych. 
Wody opadowe odebrane z odwodnienia liniowego z ciągu jezdnego zostanie przed wprowadzeniem do
studni  chłonnej  SCHD3  poddane  podczyszczeniu  w  zaprojektowanym  separatorze  koalescencyjny-
lamelowym z osadnikiem  o przepustowości 3/30(dm3/s z osadnikiem Vos=900dm3

Sieć kanalizacji sanitarnej
Na  rozpatrywanym   terenie  Szpitala  istnieje   sieć  kanalizacji   sanitarnej  która  koliduje  z

projektowana  rozbudową,  w  związku  z  tym  zaprojektowano  prostopadłe  przejście  kanalizacji  pod
budynkiem  z  możliwością  rewizji   za  pomocą  studni  na  zewnątrz  budynku.   Zakres  opracowania
obejmuje   przebudowę istniejącej   sieci dla podłączenia nowoprojektowanego budynku szpitala.  

Sieć wodociągowa
Zakres opracowania obejmuje  wykonanie przełożenia istniejącej sieci wodociągowej na terenie

Szpitala , tak  aby zapewnić odpowiednie jej  przykrycie, po zmianie układu przestrzennego terenu.   
 Podłączenie nowoprojektowanego  budynku  nastąpi  bezpośrednio z istniejących na terenie  budynku
A i D oraz B instalacji wewnętrznych wg odrębnego opracowania.
Zaprojektowano  przełożenie   istniejącego  hydrantu  kolidującego  z  projektowaną  rozbudową  oraz
zagłębienie  sieci pod budynkiem nowoprojektowanym.

Zewnętrzna instalacja gazowa
Zakres zewnętrznej instalacji gazowej obejmuje obniżenie położenia przyłącza gazu przyłącza

tak aby posiadała odpowiedni przykrycie  rurociągu , szczególnie  w miejscu zmiany rzędnych terenu
istniejąceg. Przewody będą prowadzone po starej trasie. Zostanie tylko wykonane obniżenie rurociągu.

4.4. Ukształtowanie terenu:

W związku z zabudową istniejącego łącznika na kondygnacji przyziemia, zlikwidowany będzie
przejazd pod łącznikiem budynku „D”. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie łącznika zostanie podniesiony
w celu zapewnienia spadków drogi dojazdowej i dojść do Izby Przyjęć na poziomie maksymalnie 5%, co
zapewni  osobom  niepełnosprawnym  możliwość  dotarcia  do  Izby  Przyjęć  od  strony  południowo  –
wschodniej. Od strony północno – zachodniej – ze względu na znaczne różnice w poziomach między
istniejącym poziomem dróg i chodników, a wymaganym przepisami projektowanym poziomem terenu
wzdłuż  budynek  „D”  -  zaprojektowano  mury  oporowe,  schody  terenowe  oraz  założono  reprofilację
istniejących skarp. Projektowane schody terenowe umożliwiają dojście z istniejących parkingów i z drogi
pożarowej do Izby Przyjęć - wejściem projektowanym w budynku „D” w północno – zachodniej części.
Rysunek  projektu  zagospodarowania  terenu  zawiera  niezbędne  dane  dotyczące  projektowanego
ukształtowania  terenu.  W  ramach  projektu  drogowego  opracowano  uszczegółowiony  projekt
ukształtowania dróg. Kierunki spadku dróg i chodników należy nadać zgodnie ze spadkami  wskazanymi
w projekcie drogowym. Urządzenie terenów zielonych należy wykonać po ukształtowaniu terenu, po
budowie dróg i chodników, zaczynając od niwelacji terenu. Do rekonstrukcji warstwy gleby żyznej pod
trawniki, należy wykorzystać humus pozyskany z powierzchni zabudowanych i utwardzonych. 

4.5. Materiały – nawierzchnie:

Na  załączonych  do  projektu  zagospodarowania  terenu  rysunkach  projektu  dróg  pokazano
rozwiązania sytuacyjne (przekroje) dotyczące zakresu prac wskazanych na projekcie.

Podstawowe  parametry  techniczne  przyjęte  w  projekcie  wynikają  z  funkcji  drogi  i  przepisów
technicznych:     
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- kategoria ruchu dla zjazdu i dla dróg p. poż. – KR3, placy i MP - KR2
- pochylenie poprzeczne dróg – 2%
- pochylenie podłużne dróg zmienne w zakresie 0,9– 4,6%
- wzdłuż drogi – krawężnik wywyższony +12cm w stosunku do nawierzchni
- wzdłuż chodnika – krawężnik wywyższony +12cm w stosunku do naw. drogi, na przejściach
obniżenie do +2cm

Biorąc pod uwagę charakter  dróg i  placy manewrowych przyjęto wszystkie  elementy konstrukcyjne
nawierzchni jak dla ruchu KR2. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni.:

- układ warstw na drogach wewnętrznych, placach, miejscach postojowych:
● nawierzchnia: wibroprasowana  kostka betonowa typ H              8 cm
● podsypka: cementowo-piaskowa                 3 cm
● podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie o uziarnieniu
       ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości               20 cm
● warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie cementem RM=2,5MPa     15cm
● grunt rodzimy*                                                                                                       20 cm

*Grunt  rodzimy  -  po  usunięciu  warstwy  humusu  z  gleby,  należy  dokonać  oceny  i  potwierdzić  spoistość
(wysadzinowość) podłoża gruntowego. W przypadku stwierdzenia, że grunt nie jest spoisty (wszelkiego rodzaju
piaski Pd, P, PS, Ż – grunty niewysadzinowe) podłoże należy dogęścić i doprowadzić do wskaźnika zagęszczenia
Is>1,0, oraz modułu odkształcenia E2>100MPa. Jeżeli natomiast w podłożu stwierdzone zostanie zaleganie gruntu
spoistego (G,  Gp,  Gπ i   inne)  należy  usunąć/wykopać  warstwę grubości  20cm gruntu spoistego zastępując  go
gruntem kwalifikowanym wg  PN-S-02205.  Grunt  po  wymianie  należy  doprowadzić  do  wskaźnika  zagęszczenia
Is>1,0, oraz modułu odkształcenia E2>100MPa.  

W przypadku przekładki  nawierzchni  (związanej z dostosowaniem do projektowanych rzędnych) należy zwrócić
uwagę na różnicę wysokości pomiędzy rzędną istniejącą nawierzchni, a rzędną projektowaną. 
W przypadku naw. projektowanej wyżej niż naw. istniejąca po rozebraniu istniejącej naw. wraz z podsypką różnicę
należy uzupełnić (dosypać) z kruszywa 0/31,5 do rzędnej projektowanej. 
W przypadku konieczności obniżenia nawierzchni oprócz rozebrania nawierzchni z kostki należy rozebrać również
istniejącą podbudowę w celu wykonania pełnej podbudowy pod nawierzchnią.

- układ warstw na chodnikach-dojściach-opaskach:
● nawierzchnia: wibroprasowana  kostka betonowa typ H              6 cm
● podsypka: cementowo-piaskowa                 3 cm
● podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie o uziarnieniu
       ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości             10 cm
● grunt rodzimy*                                                                                                       15 cm

Elementy ulic.
Krawężnik  drogowy  15x30x100cm na  ławie  betonowej  z  oporem z  betonu  C12/15  –  droga
główna
Opornik  betonowy  10x30x100cm na  ławie  betonowej  z  oporem z  betonu  C12/15  –  schody
terenowe
Opornik betonowy 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – chodniki
Wydzielenie miejsc postojowych w nawierzchni kostką w kolorze czerwonym lub grafitowym.

Przewiduje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z dróg poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich  spadków  podłużnych  do  projektowanego  odwodnienia  liniowegoa  z  fragmentu
przebudowywanej  drogi  w północno  –  zachodniej  części  opracowania  -  do  projektowanego wpustu
kanalizacji deszczowej. Spadki należy prowadzić od budynku i od wejścia do budynku.

Warunki gruntowo-wodne
Dla przedmiotowej inwestycji nie zostały wykonane badania geologiczne.
W nawiązaniu do rozporządzenia  MSWiA z  dnia  24.09.1998r.  podłoże projektowanej  budowy
zostało zakwalifikowanie do I kategorii geotechnicznej.
Biorąc pod uwagę charakter projektowanego ruchu przyjęto wszystkie elementy konstrukcyjne
nawierzchni jak dla ruchu KR3.
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Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
Oznakowanie pionowe. 
Bezpośrednio  w  rejonie  przebudowywanych  nawierzchni  nie  przewiduje  się  ustawiać
dodatkowego  pionowego  oznakowania  drogowego.  Z  budynku  i  przy  budynku  (nad
zabudowanym przejazdem) należy usunąć znaki  B-16 - zakaz wjazdu pojazdów o określonej
2,90m wysokości. 
Za wjazdem na teren szpitala, na wysokości wewnętrznego ronda, pierwszy zjazd w prawo, na
słupku ze znakiem B-35 +T-25a należy dodatkowo zamocować znak D- 4A Droga bez przejazdu.
Przy  miejscach  postojowych  należy  umieścić  tabliczki  informacyjne  o  przeznaczeniu  miejsc
postojowych:  -  dla  samochodów  osobowych  z  ograniczeniem  czasowym  postoju  do  max.
15minut
- dla karetek
- dla dostaw

Oznakowanie poziome.
W  związku  z  brakiem  stałego  oznakowania  poziomego,  w  postaci  malowanych  pasów  na
nawierzchni, projekt nie przewiduje dodatkowego oznakowania poziomego. 
Wydzielenie  miejsc  postojowych  w  nawierzchni  należy  wykonać  kostką  w  kolorze  czerwonym  lub
grafitowym  

4.6. Ukształtowanie zieleni:
Prace w obrębie zieleni to odtworzenie trawników wokół planowanej rozbudowy oraz nowe nasadzenia
roślinnością  pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia  i  doboru  gatunków
posadzonych roślin.

5.  ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  POSZCZEGÓLNYCH  CZĘŚCI  ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - BILANS TERENU – w nawiązaniu do paragrafu 8, ust. 2, pkt. 4. Rozp. MTBiGM w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

NAZWA POWIERZCHNIA [m2]: ZAKRES [%]

Powierzchnia działki objęta opracowaniem
(łącznie zakres oznaczony literami A-T oraz U-Ź)

3526,909 m2 
(0,35269ha)

100,00%

Powierzchnia zabudowy, 
w tym:

- powierzchnia zabudowy części budynku A w 
zakresie opracowania:
- istniejąca powierzchnia zabudowy budynku B:
- powierzchnia zabudowy budynku D po dokonaniu
rozbudowy:
- powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej:

 1575,711 m2

94,658m2
 676,276 m2

794,51 m2
10,267 m2

44,68%

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych, w tym:

- projektowane drogi i miejsca postojowe:
- projektowane chodniki i opaski przy budynkach:
- projektowane mury oporowe:
- istniejące nawierzchnie utwardzone (w 
oznaczonym zakresie opracowania):

1215,472 m2

636,631 m2

192,150 m2
16,026m2

 370,665 m2

34,46%

Powierzchnia biologicznie czynna:
– powierzchnie zielone projektowane + 

odtworzenie zieleni
– grysik

735,726 m2
731,642 m2

4,084 m2

20,86%
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynków A, B, D Szpitala w Obornikach wraz z budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 1635/1 przy ul. Szpitalnej 2 w Obornikach

Uwaga: Ponad 25% powierzchni działki nr 1635/1 jest urządzone jako powierzchnia terenu biologicznie
czynnego.

6.  DANE  INFORMUJĄCE,  CZY  DZIAŁKA,  NA  KTÓREJ  JEST  PROJEKTOWANY  OBIEKT
BUDOWLANY, JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE
NA  PODSTAWIE  USTALEŃ  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO –  w  nawiązaniu  do  paragrafu  8,  ust.  2,  pkt.  5.  Rozp.  MTBiGM  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Zgodnie z informacją zawartą w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budynek "A" szpitala
ujęty  jest  w  gminnej  ewidencji  zabytków i  podlega  opinii  WWKZ  w poznaniu.  Na  etapie  projektu
uzgodniono  z  Wielkopolskim  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  projekt  budowlany,  w  tym
elewacje.

7.  DANE  OKREŚLAJĄCE  WPŁYW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  NA  DZIAŁKĘ  LUB  TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO
– w nawiązaniu do paragrafu 8, ust. 2, pkt. 6. Rozp. MTBiGM w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Nie dotyczy. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROŻEŃ  DLA  ŚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I  ZDROWIA  UŻYTKOWNIKÓW
PROJEKTOWANYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  I  ICH  OTOCZENIA  –  w  nawiązaniu  do
paragrafu  8,  ust.  2,  pkt.  7.  Rozp.  MTBiGM  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego

Planowana  inwestycja nie spowoduje uciążliwości dla środowiska naturalnego. Realizacja nie spowoduje
obciążenia  powietrza  atmosferycznego.  Przedsięwzięcie  nie  będzie  wpływało  na  stan  środowiska
akustycznego na przylegających do obiektu terenach.
Planowane  przedsięwzięcie  przy  zachowaniu  wszystkich  wymogów  prawnych  spełnia  wszystkie
wymagania  ochrony środowiska  w zakresie  oddziaływania  na poszczególne  komponenty  środowiska
naturalnego. Przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu obowiązujących norm i  przepisów wynikających z
ustawy o ochronie środowiska, ustawy o odpadach i odpowiednich przepisów wykonawczych do wyżej
wymienionych ustaw.
Inwestycja nie zalicza się do inwestycji  mogących oddziaływać na środowisko. Sporządzenie raportu
oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji środowiskowej nie są wymagane.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH

Obiekt  spełnia  warunki  ochrony  atmosfery.  Realizacja  przedsięwzięcia  nie  spowoduje
ponadnormatywnego obciążenia powietrza atmosferycznego.

RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Odpady medyczne 
Na poziomie piwnicy istniejącego budynku C Szpitala przewidziano pomieszczenie na odpady medyczne:
- Odpady do utylizacji zbierane będą do specjalnych opakowań w gabinetach zabiegowych, czasowo
gromadzone w magazynie odpadów medycznych – docelowo odbierane przez koncesjonowaną firmę
zewnętrzną.

W toku realizacji inwestycji przewiduje się: 
 selektywne  gromadzenie  odpadów  w  odpowiednio  wydzielonych  miejscach  i  odpowiednio
przystosowanych pojemnikach,
 współpracę z wyspecjalizowanymi odbiorcami odpadów, co jest zgodne z zasadami określonymi w
ustawie o odpadach.
W powyżej  przedstawiony sposób spełnione zostaną wymagania prawne i  organizacyjne w zakresie
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynków A, B, D Szpitala w Obornikach wraz z budową 
niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 1635/1 przy ul. Szpitalnej 2 w Obornikach

ochrony środowiska przed odpadami. 

Odpady komunalne
Odpady komunalne zbierane są z pojemników na odpady z poszczególnych pomieszczeń do wspólnego
worka i  zabierane przez firmę sprzątającą do istniejącego centralnego śmietnika zlokalizowanego na
terenie szpitala.

EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI

Przebudowywana część budynków oraz planowana rozbudowa z projektowanym wyposażeniem oraz o
przewidzianym  sposobie  użytkowania  nie  emituje  szczególnego  hałasu  i  wibracji  wymagających
dodatkowych środków ochronnych.

WPŁYW  BUDYNKU  NA  ISTNIEJĄCY  DRZEWOSTAN,  POWIERZCHNIĘ  ZIEMI,  GLEBĘ,  WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Projektowana rozbudowa nie wprowadzi zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy, dojść i dojazdów do budynku.
W związku z inwestycją nie planuje się wycinki drzew. W związku z planowaną rozbudową planowana
jest  wycinka  pojedynczych  krzewów  kolidujących  z  projektowaną  zabudową.  Na  terenie  działki
przewiduje  się  nowe  nasadzenia  roślinnością  pełniącą  funkcje  ozdobne,  urządzoną  pod  względem
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin.

9.  INNE  KONIECZNE  DANE  WYNIKAJĄCE  ZE  SPECYFIKI,  CHARAKTERU  I  STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA.
Nie dotyczy.

10. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKÓW

Budynek istniejący A: 
Powierzchnia zabudowy bez zmian - 1 113,66 m2

Budynek istniejący B: 
Powierzchnia zabudowy bez zmian – 676,276 m2

Budynek D: 
Powierzchnia zabudowy budynku D po dokonaniu projektowanej rozbudowy – 794,51 m2 (w tym 
powierzchnia zabudowy dla części rozbudowywanej – 364,61 m2)
Powierzchnia zabudowy dla projektowanego zadaszenia głównego wejścia do izby Przyjęć i podjazdu dla
karetek – 58,11 m2
Powierzchnia zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej – 10,267 m2

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. poz. 1409 z późn. zmianami)

Informacja o zasięgu obszaru oddziaływania obiektu:
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce na której został opracowany.

Opracował:
mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski
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