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 OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku i modernizacji zagospodarowania terenu w ramach zadania 

„Biblioteka bez barier”. Dostosowanie wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi dziećmi. 

Budynek Biblioteki Miejskiej w Luboniu, jako obiekt użyteczności publicznej, powinien być zaprojektowany w 

taki sposób, aby mógł być ́ użytkowany przez osoby w każdym wieku, z różnymi możliwościami, umiejętnościami i 

stopniem sprawności. 

Każdy człowiek powinien mieć równy dostęp do elementów przestrzeni, dlatego wejście do budynku powinno 

być zaplanowane w taki sposób, aby mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne, starsze i rodzice z dziećmi w 

wózkach. Wejście do budynku powinno być szerokie, dostępne z poziomu ulicy, przez automatycznie otwierane drzwi. 

We wniosku kładziemy nacisk na to, aby projektowana przestrzeń była intuicyjna, bezpieczna dla wszystkich 

użytkowników. Założeniem projektu jest to , aby korzystanie z wejścia do budynku było wygodne, łatwe i nie wiązało 

się z wysiłkiem fizycznym. Dlatego w projekcie nie zastosowano poręczy w ciągach komunikacyjnych, ale założono 

zlikwidowanie różnic poziomów na całej długości ciągu komunikacyjnego z wejściem do biblioteki. Wymiana ościeżnicy 

i drzwi. 

Bariery architektoniczne utrudniają życie osobom starszym, rodzicom małych dzieci i przede wszystkim 

osobom niepełnosprawnym. Dlatego chcielibyśmy stworzyć dogodne warunki dla osób z niepełnosprawnością 

Biblioteka winna być miejscem bez barier, zarówno tych architektonicznych, jak i mentalnych. Miejscem, w 

którym użytkownicy bez wyjątku, będą mieli prawo do edukacji, integracji i poznawania kultury oraz tradycji Lubonia. 

Działania wymienione w projekcie “Biblioteka bez barier” odpowiadają na potrzebę dostępu do różnych form 

spędzania wolnego czasu przez społeczność lokalną, obcowania z kulturą wyższą i przeciwdziałania powstawaniu barier 

ograniczających aktywność i samodzielność osób starszych i niepełnosprawnych. Poprzez zlikwidowanie barier 

architektonicznych, które niejednokrotnie całkowicie uniemożliwiają dotarcie niepełnosprawnym do biblioteki, 

chcielibyśmy zapobiec wykluczeniu społecznemu tej grupy i wyrównać ich szanse w dostępie do informacji. 

Funkcjonalność oraz dostępność budynków użyteczności publicznej wiąże się z oczywistą poprawą jakości 

życia codziennego osób niepełnosprawnych. Poprzez ułatwiony dostęp do usług można stworzyć osobom 

niepełnosprawnym warunki do realnego udziału w życiu społecznym. 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Całe zamierzenie inwestycyjne przewidziano do realizacji na części działki nr ewid. nr  13/19 (obręb Żabikowo)  przy 
ulicy Żabikowskiej 42 w Luboniu. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej materiałami stanowiącymi 

podstawę do jego wykonania : 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna terenu, 

 uzgodnienia, 

 obowiązujące  przepisy i normy 
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4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I BUDYNKU 

4.1. DZIAŁKA 

 Powierzchnia działki 593 m2 

 rzędna istniejącego terenu 73,50 m n.p.m. 

 głębokość przemarzania gruntu hz=0,80 m, 

 działka zabudowana budynkiem biblioteki o pow. zabudowy 284 m2, 

 teren nieogrodzony, 

 teren zagospodarowany zielenią oraz utwardzony jako chodnik, 

 dostęp do drogi publicznej, do ul. Żabikowskiej 

 na terenie przyległym do bud. sieć gazowa, wodna, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetyczna, 

 

 W ramach inwestycji planuje się: 

- Demontaż tablicy ogłoszeniowej 

- Rozbiórkę chodników 

- Usuniecie zieleni uprzedzonej – krzewów, 

4.2. BUDYNEK 

 Budynek biblioteki o pow. zabudowy 284 m2, pow. całkowita 568 m2, pow. użytkowa  454,7 m2, kubatura 2130 

m3, (budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach płaski), 

 

 W ramach inwestycji planuje się: 

- Demontaż ist. drzwi wejściowych do budynku i z przedsionka na ciągi komunikacyjne, 

- Demontaż w pom. przedsionka okna wraz z parapetami, 

- Demontaż kraty zewnętrznej, 

- Demontaż tablicy informacyjnej, 

- Rozbiórkę muru pod zdemontowanym oknem, 

- Rozbiórkę nadproża na otworem drzwiowym, 

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDYNKU 

5.1. DZIAŁKA 

W ramach inwestycji planuje się: 

 Budowa chodników i pochylni o nawierzchni z kostki betonowej dla os. niepełnosprawnych, starszych i 

rodziców z dziećmi w wózkach, 

 Budowa / ustawienie gazonów na kwiaty i roślinność zimozieloną, 

 Montaż stojaka na rowery, 

5.2. BUDYNEK 

W ramach inwestycji planuje się: 

 Montaż nadproża nad drzwiami wejściowymi, 

 Montaż drzwi przesuwnych, 

 Montaż drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem w miejscu zdemontowanego okna, 
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 Montaż na elewacji (słup) tablicy ogłoszeniowej, 

 Prace wykończeniowe typ. naprawa tynków i izolacji. Itp. 

6. INNE DODATKOWE INFORMACJE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM 

6.1. ZALEŻNOŚĆ OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Omawiane działka leży w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

nazwa: Żabikowo Centrum Północ 

nr_uchwały: VIII/39/2011 

data_uchwa: 2011-03-17 

data_obowi: 2011-06-29 

organ: Rada Miasta Luboń 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 151 poz. 2448 z 30.05.2011r. 

 

i występuje jako teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 8U. 

Przedmiotowe założenie inwestycyjne nie narusza uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. W ramach inwestycji plan narzuca minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 8U – 

15% powierzchni działki w postaci terenów zieleni. Po zagospodarowaniu działki (pow. 593 m2), zgodnie z projektem, 

powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 163 m2 = 27,48%, powierzchni działki w postaci terenów zielonych. 

6.2. WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

Zakres inwestycji w tym działka nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej, nie określono dla niej 

szczególnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ponieważ w obszarze 

objętym zakresem inwestycji nie występują. 

6.3. ZALEŻNOŚĆ OD SZKÓD GÓRNICZYCH  

Teren zamierzenia budowlanego oraz obiekty na tym terenie nie znajdują się w granicach terenu górniczego i 

nie ma negatywnego wpływu eksploatacji górniczej na ten teren budowy i projektowane elementy zagospodarowania 

działki.  

Niniejszy projekt nie przywiduje posadowienia projektowanych elementów na terenach szkód górniczych. 

6.4. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA 

Z uwagi na położenie oraz rodzaj inwestycji nie ustalono szczególnych zasad ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu. 

W trakcie robót budowlanych i eksploatacji obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie przewiduje 

się zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników i otoczenia.  



 

Strona | 6 

 

Miejsca gromadzenia odpadków są zorganizowane w sposób określony w przepisach szczególnych zapewniają 

niezbędne warunki higieniczno – sanitarne.  

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter oraz skalę nie będzie negatywnie oddziaływać na klimat. 

Skala emisji zanieczyszczeń do powietrza nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń  zanieczyszczeń  na  

granicy terenu,  do  którego  Inwestor  posiada  tytuł  prawny.   

Realizacja  projektu  przez  zastosowanie  odpowiednich  technologii oraz  szkolenia  gwarantującego 

sprostanie  surowym  normom  ochrony środowiska,  wyeliminuje  także  specyficzne  zagrożenia  dla środowiska 

naturalnego. 

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter  nie będzie oddziaływać na krajobraz.  

6.5. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Projektowany zakres robót budowlanych nie spowoduje innych dodatkowych uciążliwości ani zagrożeń. 

6.6.  INTERES OSÓB TRZECICH 

Projektowana inwestycja nie narusza występujących w obszarze obiektów uzasadnionych interesów osób 

trzecich. Projektowany zakres robót budowlanych nie pozbawia osobom trzecim: 

 Dostępu do dróg publicznych, 

 Dostępu do miejskich wodociągów, 

 Dostępu do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej, 

 Dostępu do punktów odbioru energii elektrycznej i cieplnej, 

 Dopływu światła do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi znajdujących się na 

działkach sąsiednich, 

 Dostępu do łączności radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej. 

Rozwiązania techniczne zostały zaprojektowane w sposób: 

 Chroniący interesy osób trzecich przed nadmiernym hałasem wydobywającym się z wewnątrz 

budynku podczas prawidłowego użytkowania,  

 Nie generujący uciążliwych na terenach przyległych do przedmiotowego zakresu inwestycji, 

 Nie generujący zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego, 

 Nie generujący uciążliwych dla osób trzecich wibracji, 

 Nie generujący uciążliwych dla osób trzecich zakłóceń elektrycznych, 

 Nie generujący uciążliwego dla osób trzecich promieniowania, 

 Ograniczający zanieczyszczenie powietrza do nie uciążliwego dla osób trzecich, 

 Ograniczający zanieczyszczenie wody do nie uciążliwego dla osób trzecich, 

 Ograniczający zanieczyszczenie gleby do nie uciążliwego dla osób trzecich. 
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 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

Nr rys.   nazwa rys. 

   

A01   STAN ISTNIEJĄCY – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

A02   STAN ISTNIEJĄCY – RZUT PARTERU I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

A03   STAN ISTNIEJĄCY – RZUT PIĘTRA 

A04  STAN ISTNIEJĄCY – PRZEKRÓJ A-A, B-B 

A05   STAN ISTNIEJĄCY – ELEWACJE 

A06   STAN PROJEKTOWANY – RZUT PARTERU I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

A07   STAN PROJEKTOWANY – PRZEKRÓJ A-A, B-B 

A08   STAN PROJEKTOWANY – ELEWACJE 

 

 


















