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Poniżej przygotowana została notatka dotycząca planu zagospodarowania terenu 

budowy. Bardzo proszę  o zapoznanie się z jej treścią, a następnie wykonanie 

zadania związanego  z tematem. 

Temat: Projekt zagospodarowania terenu budowy, działki. 

Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy kolejność lokalizacji poszczególnych 

elementów zagospodarowania jest następująca: 

- drogi obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej drogi transportu kołowego, stacji 

kolejowej lub trasy wodnej oraz drogi transportu wewnętrznego na placu budowy, 

- place składowe materiałów i element6w konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z urządzeniami 

załadunkowo-wyładunkowymi, 

- urządzenia do wytwarzania półfabrykatów (punkty produkcyjne mieszanki betonowej  i zapraw, 

zbrojarnie, ciesielnie itp.), 

- urządzenia do wytwarzania prefabrykatów (betonowych i żelbetowych), urządzenia usługowe 

(bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałowe itp.), 

- budynki administracyjno-socjalne (tymczasowe) na placu budowy dla robotników i personelu 

technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze biurowe i socjalno-bytowe), 

- urządzenia ogólne budowy, które obejmują zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, sprężone 

powietrze,   urządzenia przeciwpożarowe itp. 

Pierwszeństwo projektowania lokalizacji dróg przy projektowaniu zagospodarowania placu 

budowy można uzasadnić szczególnie dużymi stratami w przypadku niewłaściwego ich 

usytuowania. 

Lokalizacja składowisk ciężkich materiałów i związanych z nimi integralnie urządzeń                                         

do wytwarzania prefabrykatów i prefabrykat6w bezpośrednio po zlokalizowaniu dróg jest 

wynikiem ich powiązania z trasami komunikacyjnymi na placu budowy. 

 

Projekt zagospodarowania działki (lub terenu) musi być sporządzony na aktualnej mapie                                

do celów projektowych i określać: 

 orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata; 

 granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących                                            

i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi 

związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych 

rzędnych (poziomów), wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych                                

i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy 

terenów sąsiednich; 



 układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej                                               

i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, 

dojazdów, parkingów, chodników; 

 ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego; 

 ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji 

lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; 

 układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu przedstawiony z przyłączami do odpowiednich 

sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, 

cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków,                                    

oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili 

podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, 

wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów 

pomiarowych; 

 układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim 

urządzeń technicznych. 

Projekt zagospodarowania działki zawiera również część opisową, która wskazuje: 

 przedmiot inwestycji (np. budynek mieszkalny jednorodzinny), a w przypadku 

zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres 

całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów; 

 istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian,                       

w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania; 

 projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane 

związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, ukształtowanie terenu                                

i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 

zagospodarowania działki lub terenu; 

 zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 

lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 

budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni 

lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu niezbędnych do 

sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy; 

 dane, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 



 informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

 inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych (decyduje o nich projektant). 

https://muratordom.pl/przed-budowa/dzialka/projekt-zagospodarowania-terenu-aa-jQq3-

Ghpx-PjG2.html 

 

Zadanie do samodzielnego wykonania 

Wykonaj plan zagospodarowania terenu budowy dla budynku mieszkalnego np. swojego domu bądź 

innego dowolnego.  Wykorzystaj  informacje zawarte w notatce, a także w podręcznikach bądź                           

w Internecie. Rysunek wykonaj programie AutoCAD bądź ręcznie na formacie A4 lub A3(w zależności 

od wymiarów działki) 

 

Wykonane ćwiczenia w postaci pliku .dxf bądź skanu, zdjęcia proszę podesłać do mnie                         

na adres mailowy: projektowanie@interia.eu do dnia 29.04.2020. W razie jakichkolwiek 

pytań, problemów z wykonaniem zadania proszę o kontakt mailowy bądź za pomocą 

Messengera.   

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  
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