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OPIS TECHNICZNY

do zamiennego projektu zagospodarowania terenu zakładu produkcyjno-magazynowego
na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Podstrefa Suwałki

I. Część ogólna

1. Przedmiot inwestycji –Przedmiotem inwestycji jest projekt zakładu produkcyjno - maga-

zynowego 

2. Założenia projektowe

     Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polega na budowie zakładu produkcyjno-magazy-

nowego na terenie  Suwalskiej  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej  Podstrefa  Suwałki.  Ze-

wnętrzne instalacje doziemne kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetycznej i wodocią-

gowej – istniejące na działce Inwestora. 

      Na powyższe zadanie inwestycyjne została wydana :

      Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 24/2017 znak AGP.6740.380.2016.2017.ESP

     Projekt zamienny odnosi się do zmiany lokalizacji budynku na działce Inwestora

      – szczegół wg rys. nr 1

   

II. Działka – stan istniejący

1. Istniejący stan zagospodarowania działki  

     Działka nr 35223/1  znajduje się  na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Podstrefa Suwałki, przy skrzyżowaniu ulic Szafirowej i Brylantowej.  Na działce nie wy-

stępuje zabudowa oraz zadrzewienie kolidujące z zamierzoną inwestycją . W pasie drogo-

wym ul.  Szafirowej  przebiega wodociąg,  kanalizacja  sanitarna,  kanalizacja  deszczowa,

energetyczna oraz teletechniczna.  Zewnętrzne instalacje doziemne kanalizacji sanitarnej,

deszczowej, energetycznej i wodociągowej – istniejące na działce Inwestora.

2. Rozbiórki – nie występują

III. Projektowane zagospodarowanie działk  i (obiekty liniowe)

      Wodociąg – wodę do projektowanego budynku przewiduje się dostarczyć poprzez

                           przyłącze z istniejącej sieci wodociągowej Ø225 w ul. Szafirowej poprzez  

                           istniejące przyłącze zlokalizowane na działce Inwestora

                           -wg oddzielnego opracowania               

                  



       Kanalizacja sanitarna – ścieki socjalno bytowe zostaną odprowadzone do istniejącej

                                               kanalizacji sanitarnej Ø315 w ul. Szafirowej poprzez     

                                               istniejące przyłącze zlokalizowane na działce Inwestora

                                               - wg oddzielnego opracowania

      Zasilanie energetyczne - projektowany obiekt przyłączony zostanie 

                                               do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunków 

                                               technicznych wydanych przez

                                              PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Suwałki

      Kanalizacja deszczowa – wody opadowe z dachów i przyległych terenów odprowadzone

                                                 zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Szafirowej -

                                                 wg oddzielnego opracowania 

IV. Zestawienie pow. poszczególnych części zagospod. działki w (m  ²  )

Zestawienie powierzchni w stosunku do wydanej Decyzji o pozwoleniu na budowę

nie uległo zmianie i wynosi:

 Powierzchnia terenu inwestycji – 5 000.00m²

 Powierzchnia zabudowy – 2 623.40m² – 52.5% - pow. inwestycji

 Powierzchnia terenów utwardzonych – chodniki – 374.50m² – 7.5% - pow. inwestycji

 Powierzchnia terenów utwardzonych – jezdnia – 1 683.10m² – 33.6% - pow. inwestycji

 Powierzchnia terenów zielonych – 319.00m² – 6.4% - pow. inwestycji

V. Miejsca parkingowe

       Zagwarantowano 14 miejsc parkingowych na terenie inwestycji na 25 osób zatrudnio - 

       nych ( spelniono warunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Prezestrzennego 

       1 miejsce/10 osób zatrudnionych )

VI. Konserwacja zabytków

1. Dane informujące o wpisaniu działki lub terenu do rejestru zabytków – nie występuje

2. Dane informujące o ochronie działki na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego– nie występuje



VII.     Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę znajdującej się w

            granicach terenu górniczego – nie dotyczy.

VIII.    Zagrożenie środowiska higieny i zdrowia – nie występuje

.1 Z powodu nie występowania na terenie inwestycji drzewostanu kolidującego z projekto-

waną inwestycją nie ma potrzeby wykonywania projektu  inwentaryzacji zieleni i projektu

wycinki drzew.

Opracował:

arch. Maciej Andruszkiewicz



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Część opisowa:

1. Zakres robót:

W zakres robót wchodzą roboty budowlane polegające na budowie zakładu produkcyjno-

magazynowego na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki:

wykonanie elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych

2.Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji , bądź rozbiórce:

Na terenie inwestycji nie występują elementy podlegające rozbiórce

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagro-

żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

 elementy konstrukcji budynku i wykończenia budynku –niebezpieczeństwo upad-

ku , niebezpieczeństwo uderzenia spadającym przedmiotem 

 całość robót – niebezpieczeństwo związane z pracującymi maszynami i urządze-

niami w szczególności będącymi w ruchu , ich elementami oraz możliwość pora-

żenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia obudowy urządzeń lub izo-

lacji kabli zasilających

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowa-

dzić szkolenie pracowników  w zakresie przepisów BHP oraz wykazać odpowiednie służ-

by i sposób ich zawiadomienia w razie wystąpienia zagrożeń lub wypadków oraz określić 

drogi i sposób ewakuacji



6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 

szczególnego zagrożenia:

Odpowiednie , zgodnie z odnośnymi przepisami wyposażenie terenu budowy:

-ogrodzenie, tablice informujące o niebezpieczeństwie, zabezpieczenia miejsc pracy 

/np.barierki, krawężniki, zadaszenia ochronne/

-środki zabezpieczenia indywidualnego/np. kaski, ubrania, osłony,  pasy asekuracyjne/

-elementy umożliwiające sprawną ewakuację/np. antypoślizgowe elementy rusztowań, 

tymczasowe utwardzenia dojść, odpowiednie drabiny i pochylnie/

-odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych. 
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