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OPIS TECHNICZNY 
DO  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I. Dane ogólne: 

Inwestycja : REWITALIZACJA PAŁACU W BOJADŁACH Z PRZEZNACZENIEM NA CELE 

KULTURALNE,  Z PRZEBUDOWĄ  I   REMONTEM POMIESZCZEŃ ORAZ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  I UMIESZCZENIEM BUTLI GAZOWEJ NA 

DZIAŁCE  

Adres:  BOJADŁA    UL. KOŚCIELNA  NR 1;     DZIAŁKA  NR  154     

Inwestor:   FUNDACJA PAŁAC BOJADŁA 66-130 BOJADŁA UL. KOŚCIELNA NR 1 
 

 

II. Przedmiot inwestycji 

1. Przedmiotem  inwestycji jest rewitalizacja Pałacu w Bojadłach z przeznaczeniem na cele 

kulturalne , z przebudową i  remontem  pomieszczeń,  wraz z infrastrukturą towarzyszącą i  

umieszczeniem  butli gazowej w pobliżu obiektu oraz zagospodarowaniem terenu. Zakres 

opracowania obejmuje działkę nr 154.  

2. Zespół pałacowo- parkowy wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 205  -  decyzja nr I-

161/61/65 z dnia  20-03-1961r.  Wpis obejmuje pałac, oficyny,  pawilony i park – część 

obiektów położona jest na sąsiednich  działkach, park znajduje się po drugiej stronie ulicy 

Kościelnej.   

3. Podstawa opracowania:  

1) Decyzja o warunkach zabudowy  

2) Umowa na prace projektowe  

3) Inwentaryzacja budynku dostarczona przez inwestora i pomiary uzupełniające  

4) Ustalenia z Inwestorem  

5) Warunki doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków 

6) Warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej 

4. Etapowanie Inwestycji: 

Planowana jest realizacja w II etapach    

A. Etap I:  

1) Rewitalizacja, przebudowa i remont budynku Pałacu wraz z instalacjami wewnętrznymi 

2) Budowa podjazdów i miejsc postojowych oraz chodników  

3) Lokalizacja zbiornika na gaz 6700l i budowa sieci gazowej 

4) Budowa przyłączy – wody, kanalizacyjnego i energetycznego – wg oddzielnych 

opracowań  i pozwoleń 

5) Wykonanie trawników , remont ogrodzenia  

B. Etap II  - nie objęty niniejszym opracowaniem: 

1) Zagospodarowanie terenu w tylnej części działki ( oznaczony  na planie jako nr 17 ) 

2) Remont i przebudowa lewej kordegardy wraz z oficyną 

3) Remont zewnętrznej piwnicy (   oznaczonej na planie jako nr 4 ) 

4) Wykonanie nowych nasadzeń oraz  regulacja istniejących drzew i krzewów 

5) Wykonanie nowego ogrodzenia  
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III. Stan  istniejący zagospodarowania działki 

Działka nr 154 położona jest w Bojadłach  przy ul. Kościelnej.    

Działka zabudowana - na działce nr 154 znajduje się  zabytkowy budynek  Pałacu, kordegarda z 

oficyną,  zabudowania gospodarcze. Druga symetryczna kordegarda i dawna wozownia ( po 

prawej stronie wjazdu ) – znajdują się na wydzielonej działce nr 155/2 i są w posiadaniu innego 

właściciela. Wokół działki nr 154 znajdują się działki zabudowane budynkami usługowymi, 

mieszkalnymi, działki niezabudowane.  

Pałac  - obiekt    dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, 

kryty dachem wielospadowym krytym dachówką karpiówką, ustawiony główną fasadą 

równolegle do ulicy Kościelnej. W chwili obecnej budynek nie jest użytkowany. Pałac w 

okresie powojennym użytkowany był jako ośrodek kolonijny,  remontowany był w roku 1967 

oraz w latach 1982-1985, w roku 1997 kolejny właściciel planował przeprowadzenie remontu z 

przeznaczeniem obiektu na ośrodek szkoleniowy, wymienione zostały tylko okna. 

Budynek kordegardy , w którym znajduje się mieszkalnie oraz   przyległa do niej oficyna – nie 

są objęte niniejszym opracowaniem i pozostają bez zmian.   

Na działce znajdują się pozostałości zabudowań gospodarczych i technicznych: budynek 

jednokondygnacyjny, o gabarytach 3,20 x 3,27x h 2,6m , oznaczony na planie  Nr 18 – do 

rozbiórki, budynki znajdujące się na terenie oznaczonym nr 17 – pozostawione do opracowania 

w II etapie  ( do rozbiórki lub zmiany sposobu użytkowania i przebudowy  )  nie są objęte 

niniejszym opracowaniem.    

Na teren działki prowadzi istniejący wjazd z ulicy Kościelnej  ( dz. Nr 887/2 ).  

Teren działki niezagospodarowany i zdewastowany, częściowo o nawierzchni gruntowej 

(podjazd ), na pozostałym terenie znajduje się zieleń nieurządzona niska i wysoka – starsze 

drzewa oraz  samosiejki drzew i krzewów.   

Ogrodzenie od ulicy Kościelnej – przęsła i brama o konstrukcji metalowej , mocowane na 

murowanych słupach  z podmurówką z cegły, elementy murowane – tynkowane, słupy 

zwieńczone gzymsami o profilach ciągnionych. Pozostałe ogrodzenie – siatka na słupkach 

metalowych, zniszczona.  

Teren uzbrojony –  obecnie  do budynku doprowadzona jest woda, energia elektryczna , 

odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącego zbiornika bezodpływowego.  

Ponadto na terenie działki występują liczne lokalne przyłącza wody i energetyczne podłączenia 

do budynków gospodarczych i innych urządzeń.  Ze wzglądu na długi okres pozostawania 

budynku bez użytkowania ( ponad 20 lat ),   sieci te są nieczynne.    

 

IV. Projektowane zagospodarowanie działki 

1. W ramach inwestycji  planowana jest rewitalizacja Pałacu w Bojadłach z przeznaczeniem na 

cele kulturalne, z przebudową i remontem pomieszczeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i  

umieszczeniem  butli gazowej w pobliżu obiektu oraz zagospodarowaniem terenu. 

W ramach rewitalizacji  Pałacu przebudowane zostaną pomieszczenia wewnętrzne, 

naprawione i wzmocnione  zostaną stropy, zainstalowany będzie dźwig przystosowany dla 

osób niepełnosprawnych, wykonany zostanie remont dachu oraz remont elewacji, tarasu i 

schodów zewnętrznych. Wykonane zostaną nowe instalacje – wodna, kanalizacyjne, 
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centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, wentylacja mechaniczna nawiewno – 

wywiewna, instalacja pomp cieplnych. 

2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu: 

▪ Budowa podjazdów, drogi przeciwpożarowej,  miejsc postojowych oraz chodników  

▪ Lokalizacja fundamentu oraz zbiornika na gaz 6700l i budowa sieci gazowej 

▪ Remont schodów zewnętrznych  i tarasu ( ujęte w projekcie architektury )  

▪ Budowa przyłączy – gazu, wody, kanalizacyjnego i energetycznego – wg oddzielnych 

opracowań  i pozwoleń 

▪ Rozbiórka pozostałości po starej hydroforni  

▪ Wykonanie trawników  

▪ remont ogrodzenia na słupach murowanych od ulicy Kościelnej  

▪ Remont ogrodzenia z siatki na pozostałej części działki 

▪ Zagospodarowanie terenów zielonych  

3. Prace  przygotowawcze związane z wykonaniem podjazdów, miejsc postojowych i 

ścieżek:  

▪ Usunięcie humusu w obrębie projektowanych prac, usunięcie  krzewów 

▪ Grunt  wykorzystać do niwelacji terenu i zasypania terenowego zbiornika wody,  

▪ korytowanie powierzchni  

▪ humus odłożyć do niwelacji terenu  

4. Wykonanie podjazdów spełniających warunki drogi pożarowej : 

✓ Szerokość podjazdu  4,0m,   z łukiem zewnętrznym o promieniu 11,0m 

✓ Droga przeciwpożarowa wzdłuż elewacji frontowej budynku  

✓ Nawierzchnia utwardzona żwirowa, zapewniająca przejazd samochodów o nacisku na 

oś 100kN, 

• Korytowanie nawierzchni i wyrównanie  

• Warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie  lub pospółki -10,0cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego  gr. 20cm stabilizowane mechanicznie warstwami 

(frakcja  31,5 - 63mm), zaklinowanej warstwą gr. 5cm z kruszywa łamanego 0/31.5 

mm/ grubość warstw liczona po zagęszczeniu. 

• Maksymalne spadki poprzeczne 2% na całej długości drogi.   

• Krawężniki z kostki granitowej 17/19 - od strony trawników kostkę zabezpieczyć 

obrzeżem  (typu „L” ) z tworzywa sztucznego Gala-Bord System z w kolorze 

grafitowym , nie wystające ponad teren 

5. Wykonanie podjazdu do miejsc postojowych  

• Korytowanie nawierzchni i wyrównanie  

• Warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie  lub pospółki -10,0cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego  gr. 15cm stabilizowane mechanicznie warstwami  

(31,5 - 63mm), zaklinowanej warstwą gr. 5cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm/   

• Maksymalne spadki poprzeczne 2% na całej długości drogi.   

• Krawężniki z kostki granitowej j.w.  

6.  Chodniki i ciągi piesze:  

• Warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie  lub pospółki -10,0cm 
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• Podbudowa z kruszywa łamanego  gr. 10cm stabilizowane mechanicznie warstwami  

(31,5 - 63mm), zaklinowanej warstwą gr. 5cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm/   

• Maksymalne spadki poprzeczne 2%     

• Krawężniki z kostki granitowej j.w.  

7. Wykonanie miejsc  postojowych  o  nawierzchni ażurowej trawiastej   

✓ 15 MP o wym. 2,5 x 5,0m 

✓ 2 MP dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m, 

Układ warstw :   

• warstwa odcinająca z piasku - gr. 10 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie   20 cm, 

• warstwa ścieralna z płyt ażurowych (  np. typu EKO lub  MEBA  ) - gr. 10 cm 

Uwaga: Wszystkie wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo   na teren zielony  

 

8. Wykonanie fundamentu pod zbiornik na gaz płynny i montaż zbiornika:  

✓ Projektowana płyta 6,0x1,3 x 0,30m wylewana z betonu B25m zbrojona  dołem i górą 

siatką lub ze zbrojeniem rozproszonym, po podsypce z zagęszczonego piasku grub. 

25cm 

✓ Wokół płyty w odl. 1,0m należy zamontować uziom – zgodnie z wytycznymi dostawcy 

zbiornika  

9. Rozbiórka budynku - pozostałości po starej hydroforni , istniejący budynek parterowy ( w 

ruinie ) o wym. 3,15 x 3,15m wys, 2,1m, murowany z cegły, tynkowany 

10. Istniejące szambo należy oczyścić , zaleca się zasypanie szamba  

11. Budowa nowych przyłączy – wg oddzielnych opracowań: 

a) Przyłącze energetyczne  

b) Przyłącze wodociągowe 

c) Przyłącze kanalizacyjne 

d) Przyłącze gazowe 

e) Odprowadzenie wód deszczowych z dachu – na tereny zielone 

Nieczynne przyłącza zostaną odcięte.    

12. Remont ogrodzenia od strony ulicy: 

• Tynk na słupach i podmurówce należy oczyścić, usunąć tynk zmurszały i oparzony 

(szczególnie przy terenie ), uzupełnić zaprawa mineralną o parametrach i fakturze jak 

istniejący 

• Występujące niewielkie uszkodzenia gzymsów ( profili ciągnionych ) naprawić, z 

zachowaniem profilowania    

• Elementy tynkowane zagruntować i  pomalować w kolorze jak detal na elewacji pałacu  - 

system Keim -   kolor nr 9058 

• Istniejące stalowe przęsła oraz bramę  oczyścić mechanicznie i chemicznie ( np. 

Skansolem), uzupełnić ubytki, pomalować farbą przeciwrdzewna do metalu w kolorze 

RAL 7043.  

• Wymiana elementów stalowych na nowe o wzorze historycznym – w II etapie 

13. Ogrodzenie pozostałej części działki  do naprawy – pozostaje jako tymczasowe: 
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- istniejące słupki stalowe oczyścić z resztek farby i rdzy, wyprostować,  

- zniszczoną siatkę wymienić na nową  

Nowe ogrodzenie zostanie wykonane w II etapie – wg oddzielnego opracowania 

14. Zagospodarowanie terenów zielonych  

a. Humus zdjęty z miejsc przeznaczonych pod utwardzenie i nawierzchnie bezpieczne 

należy wykorzystać przy niwelacji terenu i rozplantować na pozostałym terenie 

zielonym.  

b. Istniejące drzewa – wykonać pielęgnację: usunąć suche i dzikie gałęzie, wykonać   

korektę kształtu korony   

c. Po wydzieleniu placów utwardzonych , chodników i nawierzchni bezpiecznej,  

pozostały teren należy uporządkować, spulchnić glebę i wyrównać ( np. glebogryzarką ) 

d. Wykonać nowe nasadzenia   krzewów  - oddzielenie zbiornika na gaz oraz osłony 

śmietnikowej 

e. Pas ziemi pod żywopłotami  i krzewami  oddzielić od trawnika taśmą ogrodniczą z pcv 

w kolorze grafitowym ( może wystawać ok. 2,0 cm ponad teren ) 

f. na pozostałym terenie – po rozplantowaniu humusu zdjętego z placów utwardzonych, 

należy obsiać mieszanką trawy. Trawniki należy  podlewać, by nie doprowadzić do 

wysuszenia i nawozić co najmniej 2 razy w roku, systematycznie kosić trawę.   

g.  Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i ukształtowaniu terenu planowane jest  

regulacja istniejącej zieleni wysokiej i nasadzenie  nowych drzew oraz   krzewów i 

żywopłotów – wg oddzielnego  opracowania (II etap ) :  

 

V. Dane ogólne: 

1.  Działka nr 154 położona jest na terenie, który nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla planowanej inwestycji uzyskano decyzję o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   

2. Pałac wraz z oficynami i parkiem wpisane są do rejestru zabytków pod nr rej. 205  

3. Działka nie znajduje  się w granicach szkód górniczych  

4. Dojazd przeciwpożarowy istniejący od strony ul. Kościelnej  

5. Kategoria geotechniczna  obiektu – 3  ( obiekt zabytkowy )  

6. Obszar oddziaływania – w granicach własnej działki nr 154, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane  

7. Inwestycja nie będzie uciążliwa dla otoczenia i nie stanowi zagrożenia dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników i otoczenia. 

8. Odpadki budowlane ( gruz, resztki zaprawy i odpady belek z desek ) – wywożone będą  

na gminne wysypisko odpadów.   

Klasyfikacja odpadów : 

a) grupa 20 (odpady komunalne)  

b) grupa 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych). 

9.  Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz Planem 

BIOZ, który powinien opracować kierownik budowy. 
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VI. Zestawienie powierzchni – bilans terenu: 

 

 

 Opracował: 

 

 

 

  Pow. m2 

 

 

Pow.  całej działki nr 152  -  0.96 ha 9600,00 

1 Budynek – pow. zabudowy 869,50 

2 Taras  - pow. zabudowy 187,00 

3 Bunkier istn.  – płyta żelbetowa „ taras odwrócony” zielony 19,00 

4 Piwnica zewnętrzna  - nawierzchnia trawiasta 71,30 

 Schody zewnętrzne  50,80 

5 Wejście do piwnicy gospodarczej 15,30 

6 Kordegarda i zabudowania gospodarcze ( na działce nr 154 )  149,00  

7 Wjazd na działkę    –  istniejący   - 

8 Podjazd ppoż – żwirowy , podbudowa 20cm 

 Krawężnik z kostki granitowej 17/19                           = 146,80 

544,60 

9 Podjazd do miejsc postojowych – żwirowy , podbudowa 15cm 

Krawężnik z kostki granitowej                                      =  82,80 

194,7 

10 Miejsca postojowe pow. ażurowa trawiasta i płytki  ECO 

Krawężniki ( zewnętrzne, 

 wewnętrzny ujęty w drodze  dojazdu )                         =   64,7 

223,3 

11 Ciągi piesze i chodniki  

                                                                  Krawężniki L = 217,10 

261,7 

12 Płyta fundamentowa pod zbiornik gazu 6,0x1,3 x 0,3  7,80 

13 Istn. zbiornik do zasypania z zagęszczeniem 17,0x 11,0 x 1,0m 187,00 

14 Placyk gospodarczy i osłona śmietnikowa 9,00 

15  Kwietnik Ø 3,60 krawężnik ( wspólny z 16a )  = 22,60m 40,70 

16a Trawnik –  

            krawężnik kostka granitowa 15/19 zewnętrzny = 44,00m 

            Krawężnik wewnętrzny ) od kwietnika  10/14= 22,60m 

113,30 

16 Teren zielony nie objęty opracowaniem ( II etap )  2282,00 

17 Pozostałość budynku gospodarczego – do rozbiórki 10,70 

18  Teren istn. zieleni do uporządkowania  

   

 Rozwiązania materiałowe:   

 krawężnik drogi  ppoż i podjazdy   – kostka granitowa 17 /19     

 krawężnik miejsc postojowych – kostka granitowa 15/17  

 Krawężnik  chodników  -    kostka granitowa 7/10   

 Opaska z kamyków wokół budynku  z krawężnikiem  -  z 

obrzeżem typu „L” ( ukryty pod gruntem ) 
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