DANE OGÓLNE
1.
Inwestor:
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
Wydział Edukacji
2.
Adres inwestycji:
64-100 Leszno, ul. Stefana Żeromskiego 20
3.
Podstawa opracowania:
- zlecenie Urzędu Miasta Leszna z dnia 23.06.2015 (ED.2512.08.2015.HS.)
- projekt budowlano-wykonawczy:
„Przebudowa budynków przedszkola nr 7 w Lesznie:
- przebudowa istniejącego budynku głównego przedszkola
- przebudowa istniejącego budynku kotłowni na bibliotekę osiedlową”
wykonany przez autorów niniejszego opracowania;
- opracowania archiwalne udostępnione przez Inwestora;
- inwentaryzacja budowlana wykonana przez autorów niniejszego opracowania;
- wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna;
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu przebudowy;
- badania kominów wentylacyjnych dokonane w kwietniu 2013r. przez Zakład Kominiarski Robert
Flieger mistrz kominiarski;
- protokół nr 36/W/2013 z 10.05.2013 z okresowej kontroli przewodów kominowych opracowany
przez Zakład Kominiarski Robert Flieger mistrz kominiarski;
- obowiązujące przepisy prawa budowlanego;
- uzgodnienia międzybranżowe;
- rozporządzenie MEN z dnia 31.08.2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
- ustawa z dnia 07.09.1991r.o systemie oświaty;
- rozporządzenie MENiS z 31.12.2002r. w sprawie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach;
- zarządzenie MOiW z dnia 25.10.1997r. w sprawie wprowadzenia wytycznych programowofunkcjonalnych obiektów oświaty i wychowania;
- rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- rozporządzenie MiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy;
- rozporządzenie MZ z dnia 16.04.2004r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności
przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego;
- rozporządzenie MZ z dnia 02.02.2006r. w sprawie badan do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności;
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29.04.2004r. w sprawie higieny środków
spożywczych;
- obowiązujący dla tej części miasta plan miejscowy.

1.
Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa zaplecza higieniczno-sanitarnego dwóch
oddziałów dziecięcych usytuowanych we wschodniej części parteru istniejącego budynku przedszkola.
Inwestycja jest pierwszym etapem kompleksowej przebudowy obiektu.
2.
Istniejący stan zagospodarowania działki.
Działka o nr geodezyjnych 78/1, 84/2, 85/2 zlokalizowana jest w Lesznie w jego zachodniej części,
przylega od strony płn-wsch do ulicy Stefana Żeromskiego. Działka ogrodzona na obwodzie, dostępna
przez 2 bramy i 1 furtkę. W środkowej części działki znajduje się 2-kondygnacyjny budynek
przedszkola, w tylnej części budynek obecnej kotłowni węglowej.
Na działce o powierzchni
2 772,0 m²
znajdują się następujące obiekty i urządzenia:
- budynek przedszkola
o pow. zabudowy
603,3 m²
- taras wejściowy z pochylnią i schodami
o pow.
46,0 m²
- schody boczne
o pow.
9,0 m²
- tarasy ogrodowe
o pow.
69,0 m²
- budynek obecnej kotłowni
o pow. zabudowy
130,1 m²
- tereny utwardzone 112+496=608m²
o pow.
608,0 m²
- tereny zielone i rekreacyjne
o pow.
1 534,5 m²
Działka posiadają pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną:
- kanalizację sanitarną ogólnospławną
- wodociągową
- gazu ziemnego
- energetyczną
Istniejące zagospodarowanie działki jest zgodne z obowiązującym dla tej części miasta planem
miejscowym – jednostka 297U1- tereny zabudowy usługowej.
3.
Projektowane zagospodarowania działki.
Przebudowa - etap I, nie zakłada zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
4.

Teren działki nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.

Teren działki nie podlega eksploatacji górniczej.

6.
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego
oraz higieny i zdrowia użytkowników budynku przedszkola i biblioteki osiedlowej w Lesznie przy ul.
Stefana Żeromskiego 20 i ich otoczenia.

projektant : mgr inż. arch. Maria Kurzawa

