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Projekt  budowlany domów studenckich z  wydzielonymi lokalami – indywidualnymijednostkami mieszkalnymi, wraz z  parkingiem podziemnym i  towarzyszącąinfrastrukturą.

projekt budowlany służy w szczególności do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowęjakiekolwiek zmiany w projekcie wymagają zgody projektantawszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcjiinstalacje wewnętrzne wykonać zgodnie z projektami branżowymidokumentacje należy traktować łącznie, tzn. wszystkie rysunki + opiswykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wymaganiami producentaw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w dokumentacji należy bezzwłoczniepowiadomić projektanta

220,4

Informacja dotycząca bilansu terenu oraz liczby miejsc parkingowychznajduje się w części opisowej projektu.

VIII

LEGENDA

Granica terenu objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę

Granica działki

Numer działki

Istniejące drzewa przeznaczone do wycinki

Infrastruktura techniczna przeznaczona do
rozbiórki/ likwidacji

Istniejąca rzędne terenu

Projektowane rzędne terenu

Obrys kondygnacji podziemnej

Obrys balkonów/ tarasów na kondygnacjach wyższych

Liczba kondygnacji

Wejścia główne do budynku

Wjazd/ wyjazd z garażu podziemnego

Wjazd na działkę

Poziom posadzki parteru

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

Projektowane skarpy

Projektowane ogrodzenie systemowe

Projektowana brama

439

221.0

±0,00=220,4

Projektowana zabudowa

Projektowane miejsce gromadzenia odpadów stałych(wyodrębnione pomieszczenia w budynkach)

Projektowany mur oporowy

Mur oporowy do rozbiórki

Budynki usługowe przeznaczone do rozbiórki,według
oddzielnego opracowania i postępowania.

Istaniejące ogrodzenia, brama do rozbiórki

Istniejący hydrant

NAWIERZCHNIE

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna

Projektowana opaska żwirowa

Projektowana nawierzchnia utwardzona
( miejsca postojowe) - kostka betonowa

Projektowana nawierzchnia utwardzona
( dojścia) - kostka betonowa

Projektowana nawierzchnia utwardzona
( dojazdy) - kostka betonowa

OZNACZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Sybole literowe identyfikujące tereny wydzielone
liniami rozgraniczającymi i oznaczające ich
podstawowe przeznaczenia

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Obiekty o wartościach zabytkowych

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniulub różnych zasadach zagospodarowania
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złączka do węża

www.royal-investment.com
Uwaga: powierzchnia liczona wg PN=ISO 9836;1997. Na etapie projektu wykonawczego i realizacji obiektu mogą wystąpić korekty w powierzchni

lokali i układzie ścian, powierzchnia liczona w stanie wykończonym. Do obliczeń przyjęto 1 cm tynku.
Aranżacje mikroapartamentu Royal przedstawiono poglądowo.

GLIWICE ul. Pszczyńska

USYTUOWANIE NA RZUCIE PARTERU

N

budynek Bbudynek C

Podziałka podana z tolerancją +/- 5%

L.A.0.4 - PARTER

16,33 m2
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POKÓJ + ANEKS m²

ŁAZIENKA m²

TARAS m²3,31
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