
GSPublisherVersion 1147.60.96.12

GSPublisherVersion 21.92.93.100 nr rys:
tytuł:

specjalność:

projektant:
mgr inż. arch. Radosław Kuberski

architektoniczna
podpis:nr uprawnień:

55/08/SLOKK/II

nazwa:

uwagi:

rev:

data:specjalność:

sprawdzający:

architektoniczna
podpis:nr uprawnień:

mgr inż. arch. Dominik Karch

5/11/SLOKK

data:

skala:

niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 80 poz. 904

data:

PZT.02Zagospodarowanie terenu vvvv (1)

dokumentację wykonano przy pomocy programu ArchiCAD

jednostka projektowa:
FORMA S.C. T.Bilewicz, R. Kuberski
ul. Żelazna 11
40 - 851 Katowice

adres:
Gliwice, ul. Pszczyńska
działki nr 439, 440, 444, fragm. 445

faza:

PB

1:500

05.2017

05.2017

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

G

B

444

439

440 Bi

1:500

0 1 2 3 4 5

SW
2.

1

SW3

SW3

SW2
SW1

SW1

SW1

SZ2

SZ2

DŹWIG
OSOBOWY

DŹWIG
OSOBOWY

9x16,77
x 28

8x16,77
x 28

liczniki elektr.

H
YD

R
AN

T
D

N
25

H
YD

R
AN

T
D

N
25

lic
zn

ik
i e

le
kt

r.

8x16,77
x 28

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

L.C.5.4

USYTUOWANIE NA RZUCIE PARTERU

N

budynek A

Podziałka podana z tolerancją +/- 5%

budynek B
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POKÓJ + ANEKS

ŁAZIENKA m²

TARAS 4,88 m²
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