OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

BUDOWA DOMU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Szamotuły, działka nr 504

1. Dane ogólne :

Działka posiada kształt wielok ta, w cz ci wschodniej graniczy z drog dojazdow .
Na działce nie znajduj si inne budynki kubaturowe, nie znajduje si ziele godna
zachowania.
Działka posiada zró nicowane poziomy terenu, ró nica dochodzi do 2m. Inwestycja
polega na budowie domu mieszkalnego wielorodzinnego; budynek posadowiony jest na
rz dnej terenu ±0,00 = 65,80 m n.p.m.

2. Lokalizacja projektowanego budynku :
Budow budynków zlokalizowano na działce zgodnie z Decyzj o warunkach zabudowy
nr WU 7331-423/07 z dnia 27.12.2007 r. i Prawem Budowlanym, w miejscowo ci
Szamotuły, na działce nr 504.
Linie rozgraniczaj ce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione s na
mapie geodezyjnej syt.-wys. Budynek oznaczony jest na mapie nr 1.
Inwestycja
polega
na
budowie
budynku
mieszkalnego,
wolnostoj cego,
niepodpiwniczonego, I kondygnacyjnego z dachem stromym o k cie nachylenia połaci
dachowej 22°.

3. Granice działki :
- od pn.
- od pd.
- od zach.
- od wsch.

-

działka s siednia
droga dojazdowa
działka s siednia
droga, ul. Nowowiejskiego

4. Infrastruktura techniczna :
Przył czenia budynku do sieci na warunkach okre lonych przez poszczególnych
administratorów sieci, dotyczy: zaopatrzenie w wod z sieci miejskiej, energia elektryczna z
sieci przył czem kablowym, odprowadzania cieków do kanalizacji sanitarnej.

5. Dane formalno - prawne :
- powierzchnia działki
- nr działki
- Ks.wiecz.
- wła ciciel

-

135 225 m2
504
24519
Gmina Szamotuły

6. Zestawienie powierzchni :
a. Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków
(jeden budynek)
b. Powierzchnia utwardzona doj i dojazdów, tarasu
c. Powierzchnia zieleni
d. Powierzchnia opracowywanego terenu
e. Powierzchnia działki

653,10
93,30
1 954,02
1 470,50
4 077,62
- 135 225,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Stosunek powierzchni działki do powierzchni zabudowy budynków:

Pzabudowy
= 0,50 %
Pdzialki

Szamotuły, grudzie 2007r.

