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í' czĘŚĆ oPlsoWA

I. OPIS TECH N ICZNY KONCEPCJ I URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr ewidencyjny 237t9
obręb 0011 pzy ul. ZboŹowejw Kielcach.

2, INWESTOR I ZLECENIODAWCA
TRUST INVESTMENT S.A.
ul. Robotnicza 1

25-662 Kielce

3, PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. Umowa z inwestorem;
3.2. Ustawa z dnia 5lipca 2018 r' o ułatwieniach w paygotowaniu i realizacji inwestycjimieszkaniowych oraz inwestycji
towazyszących (Dz. U. 2021 poz.1538);

3.3. obwieszczenĺe Ministra lnwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r' w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1 065);

3.4, Mapa zasadnicza, znak: G-|1.6642.82.2022 dnia 13.01 .2022r.,
3.6. Wizja lokalna;
3.7. obowiąujące pzepisy i normy'

4. oPls oGÓLNY zAGosPoDARoWANlA TERENU
obecne industrĺalne, zaniedbane zagospodarowanie terenu w skład ktÓrego wchodzą 4 obiekty budowlane w tym dwa
budynki magazynowe, jeden budynek handlowo-usługowy oraz wiata pełniąca funkcję magazynową orazw pozostałej
części teren wybetonowany z zielenią charakterystyczną dla streÍy pzemysłowej zostanie zmieniony popnez
zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w tym usługi handlu oraz garażem podziemnym.
Budynek będzie dostępny dla osÓb niepełnosprawnych' Usytuowanie budynku oraz jego kształt (dwa dziewięciopĺętrowe
segmenty Wznoszące się na jednym garażu podziemnym) będzie dostosowane do istniejących warunkiw terenowych
związanych z rozlokowaniem istniejących i projektowanych budynkÓw na działkach sąsiednich. Projektowany budynek i

zagospodarowanie terenu, dzĺęki wysokim walorom estetycznym będzie harmonijnie wpisywai się w istniejące
otoczenie.

obsługa komunikacyjna planowanego budynku będzie odbywaÓ się popzez drogi wewnętnne oraz miejsca postojowe
naziemne, Drogi wewnętzne i droga pożarowa będą połączone dwoma przeznaczonymi do przebudowy istniejącymi

Ąazdami z drogi publicznej- ulicy ZboŻowej (droga gminna). Pro1ektuje się ponadto dojścia piesze do poszczególnych
seg mentÓw oraz powierzch nię biolog iczn ie czynną'

4'1' STRUKTURA FUNKCJoNALNA ZABUDoWY l zAGosPoDARoWANlA TERENU, W szczEcÓlruoŚcl
o KREŚ LE N l E PoDsTAWoWYc H FU N KcJ l ZABU DovtĺY l zAGosPo DARoWAN lA TEREN U

Teren inwestycji położony jest na działce nr ewidencyjny 237lg obręb 0011 pzy ul. ZbożowĄ w Kielcach' W zakresie
struktury funkcjonalnej obszaru obecnie teren przedsięwzięcia jest wykozystywany pzez pzedsiębiorstwo usługowe.
ZnĄdująsię na nim łącznie 4 obiekty budowlane. Pozostałą część terenu inwestycyjnego stanowi teren utwardzony, tj.

parkingi, chodniki, place oraz roŚlinnośc charakterystyczna dla zbiorowisk ruderalnych i synantropijnych z pojedynczymi
kzewami idaewami.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pzestrzennego miasta Kielce obszar, na którym zlokalizowana
jest inwestycja oznaczony jest jako - teren o pzewadze funkcji produkcyjno- magazynowych i usług technicznych z
dopuszczeniem funkcji usług ogÓlnomiejskich i mieszkalnictwa.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakłada realizację budynku o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej.
Wnioskowana inwestycja mieszkaniowa z usługami ogólnomiejskimi iest dopuszczona i wypełnia ustanowione w
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzenneqo gminy Kielce pzeznaczenie terenu.
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Projektowany jest budynek o dwich dziewięciokondygnacyjnych segmentach nadziemnych oraz 1 kondygnacji
podziemnej pneznaczone) w większości na garaŻ wielostanowiskowy. Podstawowym przeznaczeniem budynku są
samodzielne lokale mieszkalne na kondygnacjach nadziemnych, w częŚcijednego segmentu na parteze pzewiduje się
wyodrębnienie częŚci usługowej w tym usługi handlu. Budynek projektuje się wraz z infrastrukturą towazyszącą
zielenią uządzoną małą architektuą drogamĺ wewnętrznymi, miejscami postojowymi naziemnymi, ciąami pieszo -

jezdnymi oraz placami gospodarczymi z altanami na odpady stałe.

obiekty zlokalizowano w odległości od granic działki zgodnej z obwieszczeniem Ministra lnwestycji i Rozwoju z dnia 8

kwietnia 2019 r. w sprawĺe ogłoszenia jednolitego tekstu rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury w sprawie warunkÓw

technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie.

Budynek o wysokości zabudowy do 2B,5m. Segmenty swoim kształtem pozwalają na najlepsze wykozystanie światła

naturalnego do doŚwietlenia projektowanych mieszkań. Segmenty twozą charakterystyczne bryły dzięki ktirym każde
mieszkanie posiada swij własny balkon. Segmenty poprzez zrożnicowanie kolorystyczne sprawiają wrażenie formy

złoŻonĄz pzenikających się brył, co nadaje efekt ich smukłości.
Pzestzeń nad garażem pomiędzy segmentami zaprojektowano w formie stropodachów zielonych służących jako

wspÓlna pzestzeń rekreacyjno- wypoczynkowa oraz komunikacyjna dla mieszkańciw.

od piłnocy oraz między segmentami pzewidziano drogę pożarową ktira częŚciowo pokrywa się z drogą prowadzącą

do pochylni prowadzącej do garażu podziemnego. Pzy drodze wewnętanej zaprojektowano zespoły naziemnych miejsc
postojowych w tym miejsc dla osób posiadających kartę parkingową'

Na poziomie -1 zlokalizowano garaŻe, komirki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne i boksy rowerowe. Na
poziomie ,,0'' W pierwszym segmencie będą znajdować się tylko lokale mieszkalne w drugim segmencie oprócz lokali

mieszkalnych będąjeszcze lokale usługowo-handlowe. Kolejne wyższe poziomy ,,1-8" przeznaczono wyłącznie na lokale
mieszkalne.

W całości zaloŻenia zaprojektowano :

- 183 lokale mieszkalne oraz
- 7 lokali usługowo-handlowych

Do budynków zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych popzez ciąi piesze bez krawężnikowe, odpowiedniej
szerokoŚci oraz zainstalowane windy we wszystkich klatkach schodowych, ktorymĺ można dostai sĺę na każdą
kondygnację nadziemną oraz podziemną.

4.2. UKŁAD URBANlsTYczNY zABUDoVvY l KoMPozYcJl ARCHlTEKToNlczNEJ oBlEKToW o FUNKCJl
PODSTAWOWEJ

Układ kompozycyjny wynika z kształtu działki oraz istniejącej i pĄektowanej zabudowy na działkach sąsiednich.
ZapĄektowanie budynku o dwÓch segmentach nadziemnych spowodowało optymalne wykozystanie terenu w

stosunku do nasłonecznienia pomieszczen na pobyt stały ludzi.

Segmenty usytuowano dłuższymi bokami do frontu działki w układzie wschód-zachód. od piłnocy działki zlokalizowano
drogę pożarową która w środku działki zakręca lokalizując się między dłuższymi bokami segmentiw' Między
segmentami znajdują się również miejsca parkingowe dla mieszkańcÓw i osob posiadających kartę parkingową Na
pozostałej części działki zlokalizowano ciąi piesze miejsca rekreacyjne z zielenią niską miejsca na segregowane
odpady stałe. Charakterystyczny kształt brył segmentiw w porownaniu do zabudowy na sąsiednich działkach powoduje

uniknięcie pzestzeni o charakteze powtazalnym, monotonnym'

W najbliższym sąsiedztwie występuje zabudowa o funkcji pzemysłowej, handlowej, magazynowej ĺ powstają nowe

budynki mieszkalne. W niedalekiej odległoŚci (ul' Leszczyńska i ul. Domaszowska) znajdują się obszary z istniejącą
zabudową o funkcji mieszkalnej'

Planowana zabudowa mieszkalna wielorodzinna zastąpi zdegradowaną na dzień dzisiejszy istniejącą zabudowę.
Projektowany budynek wzbogaci strukturę przestzenną obszaru. Stonowana kolorystyka, z dużą iloŚcią zieleni nie

będzie stanowic kontrastu z istniejącą zabudową sąsiednią Dzięki wysokiej jakoŚci architektury podniesiony zostanie

standard zabudowy w tej części miasta zgodnie z założeniami zawaftymi w studium uwarunkowań i kierunkiw
zagospodarowania pzestlzennego gminy Kielce.
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Układ zabudowy planowanej inwestycji pzedstawiono nazałączniku grafĺcznym nr 2.

4'3. PRZEBIEG GŁoWNYCH ELEMENToW slEcl UZBRoJENlA TERENU oRAz DRÓG PUBLlczNYcH l

WEWNĘTRZNYCH NlEzBĘDNYcH DLA oBsŁUGl PRoPoNoWANEJ ZABUDoWY l zAGosPoDARoWANlA
TERENU

Pzebieg istniejących sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji paedstawiono na
zalączniku graficznym nr 2.

opis sieciw Ęonie inwestycji:
- Sieć wodociąowa woD150 w ul. Zbożowej;
- SieĆ kanalizacji sanitarnej ksD500 w ul. Domaszowskiej;
- Kanalizacja deszczowa kdD3000 na terenie inwestycji i dalej w kierunku ul. Gornej;
_ Należąca do KSM siei ciepłownicza w ul. ZboŻowej;
- Siei elektrycznaw ul. Zbożowej;

opis pzyłączy instalacji sanitarnych :

- Projektowane przyłącze wody z sĺeci wodociąowej woD150 w ul. Zbożowej. Średnica pĄektowanego przyłącza,
zgodna z warunkami zaządcy sieci.

- Projektowane pzyłącze kanalizacji sanitarnejz sieci kanalizacyjnej ksD500 w ul. Domaszowskĺej i pĄektowanej sĺeci
w ul. Zbożowej zgodnie z porozumĺeniem pomiędzy GminąKielce ilnwestorem. Średnica projektowanegopuyłącza,
zgodna z warunkami zaządcy sieci'

- PĄektowane pzyłącze kanalizacji deszczowej zkanalizacyjnej kdD300 zlokalĺzowanej na terenie inwestycji. Średnica
projektowanego przyłącza, zgodna z warunkami zaządcy sieci' Miejsca wpięcia na ścianie garażu zaznaczone i opisane
na załączniku nr 1'

- Projektowane przyłącze c.o. z sieci ciepłowniczej należącej do KSM w ul. Zbożowej. Średnica pnyłączazgodnaz
warunkami zaządcy siecĺ.

- Projektowane pzyłącze elektryczne z sieci energetycznej w ul. ZbożowĄ. Przyłącze zgodna z warunkami zarządcy
sieci.

obsługa komunikacyjna planowanego budynku będzie odbywai się popzez drogi wewnętzne oraz stanowiska
postojowe naziemne. Drogi wewnętrzne będą pďączone przebudowywanymi istniejącymi dwoma Ąazdami z drogą
publiczną - ulicą Zbożową Pro1ektuje się ponadto dojŚcia piesze do budynkÓw, place gospodarcze oraz powiezchnię
biologicznie czynną na terenie inwestycji.

odpady będą segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach, a następnie wywożone przez uprawnionych
odbiorcÓw na podstawie stosownej umowy, zgodnie z zasadamĺ gospodarki odpadami, na terenie miasta Kielce.

4.4. ETAPY REALIZACJ I PROPONOWANEJ ZABU DOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jako, że projektowany jest jeden budynek składający się z dwich segmentów nadziemnych i garażem podziemnym, nie
pzewiduje się etapowania lub dzielenia inwestycji.

4.5' PoWlĄzANlA PRZESTRZENNE PLANoWAN EJ lNWEsTYcJl z TERENAM| oTAczAJĄcYMl

W projekcie dąŹono do zintegrowania i spajania tereniw otaczających w wielu aspektach tj. komunikacja, kompozycja
pzestzenna, nie zapominając o walorach estetycznych. Wypełniając zdegradowane tereny proponowany układ oraz
forma inwestycjĺ ma na celu wpisanie się w strukturę pzestzenną obszaru tym samym uzupełniając w znacznej częŚci
zabudowę ulicy Zbożowej'
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Powiązania planowanej inwestycji z istniejącym terenem zakładĄąmaksymalne nawiąanie się do istniejących ciąów
komunikacji pieszej i kołowej. odpowiednia ilość zaprojektowanych miejsc postojowych oraz bezkolizyjne wjazdy i

wyjazdy z terenu inwestycji nie będą generowały utrudnień w ruchu samochodowym i pieszym pny włączaniu się do

ruchu w ulicę Zbożową.

4.6. cHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY. BlLANs TERENU PRoJEKToWANEGo oRAz lsTNlEJĄcEGo

Powiezchnia terenu obiętego wnioskiem- 4987,00 m2

Powierzchnia zabudowy obiektÓw istniejących ok. 1 681,00 m2

lstniejąca powiezchnia biologicznie czynna ok. 852,00 m2

lstniejąca powiezchnia utwardzona ok. 2 454,00 m2

Planowana powierzchnia zabudowy od 1 100 m2 do 1 600 m2 (ok.1 450,0 m2)

Planowana powiezchnia parkingiw podziemnych ok. 3 500 m2

Planowana powiezchnia zabudowy naziemnych miejsc parkingowych

wrazzdrogamidojazdowymi ok. I 100 m2

Powierzchnia biologicznie czynna (min. 25% pow. inwestycji) 1 250,0 m2

Szerokość dłuższej elewacji ok. 35,56 m +l- 20o/o

SzerokoŚi krÓtszej elewacji ok.27 ,40 ffi +l- 20o/o

WysokoŚĆ segmentÓw budynku od 26 do 28,5 m

Kubatura budynku ok. 58 000,00 m3

Zaprojektowano:
- 183 miejsca postojowe w garażach
- 30 miejsc postojowych na terenie
Lączna iloŚi miejsc postojowych 213

W tym:

- 7 stanowisk postojowych dla części usługowej
- 202 stanowiska dla części mieszkalnej
- 4 stanowiska dla osÓb pzebywających czasowo
Dla osób posiadających kartę parkingowąmin.4% stanowiskz213 miejsc postojowych

213x4%=8,52; zaprojektowano 1 3 mĺejsc postojowych

W 213 miejscach parkingowych znajduje się 13 miejsc postojowych dla osib posiadających kartę parkingową (1 miejsce

w garażu i 12 miejsc na terenie)

Liczba miejsc parkingowych dla rowerow _ 101 dla mieszkań (wskaŹnik min.50% miejsc dla samochodów

spełniony) i 14 dla lokali usługowych (wskaŹnik 2 miejsca na każde 100m2 powiezchni użytkowej pzy 7. lokalach

usługowych) - ogÓłem 115 miejsc parkingowych dla roweriw znajdujących się w garażu podziemnym ina terenie

inwestycji

Wniosek, ktÓrego integralną częścią jest nĺniejsza koncepcja, a o którym mowa W ust. 1 Ustawa z dnia 5 lipca
2018 r, zawiera:
określenĺe granic terenu objętego wnioskĺem, pzedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej

bľaku na kopii mapy ewidencyjnej, pzyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
obejmującej teren, któľego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skalĺ 1:1000

lub większej;

Obszar inwestycji oznaczono literami A,B,C,D,E,F,G,H,l,J - A w kolorze czerwonym i pzedstawiono na kopii mapy

zasadniczej w skali 1:1000.

obszar oddziaływania inwestycji oznaczono cyframi:

1,2,3,...,34 - 1 w koloze niebieskim i pzedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000,
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określenie planowanej minimalnej imaksymalnej powiezchniużytkowej mieszkań;

Minimalna powiezchnia użytkowa mieszkań - 6 000,00 m2

Maksymalna powiezchnia użytkowa mĺeszkań -8 498,21 mz

Minimalna powiezchnia użytkowa lokalĺ usługowych - 100,00 m2

Maksymal na powiezch n ia uŹytkowa lokali usługowych - 454,02 mz

Łącznie minimalna powiezchnia użytkowa mieszkań i usług - 6 100 m2

Łącznie maksymalna powiezchnia uŹytkowa mĺeszkań iusług -8952,23mz

określenie planowanej minimalnej i maksymalnej liczby mieszkań;

Minimalna liczna mieszkań - 120
Maksymalna liczba mieszkań _ 183

określenIe zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu teľenu;

W związku z ĺealizĄą paedmiotowej inwestpji istniejąca zabudowa, tereny utwardzone i instalacje infrastruktury
technicznejzlokalizowane na terenie inwestycji przeznaczone sądo rozbilľki.

Analizę powlązania inwestycji mieszkaniowej z uzbľojeniem teľenu;

Zgodnie z wydanymizapewnieniamiod gestoriw sieci inwestycja posiada niezbędne możliwości pzyłączeniowe.

lnformacJa dot. istniejących w obľębie dz|ałki gatunkówdzew i kzewów

lnwestor w zakresie istniejących dzew podlegających pozwoleniu na wycinkę uzyskał decyzję nr GKŚ-lll-61 31.117 ,2021
zdnia15,12,2021r.zezwalająca na ich usunięcie. W decyzji ktira stanowizałącznik nr'l8 do wniosku, znajduje się
szczegÓłowy wykaz gatunków drzew oraz koniecznoścĺ wykonania nasadzeń zastępczych, Wykonanie w/w decyzji
zaleŻnejest uzyskania pozwolenia na budowę inwesýcji- obie procedury objęte odrębnym trybem postępowania.

opľacował:

arch, Andzej Detka
nr uprawnień:KL287ĺ91

mgr inż' a-bfr" Adam Detka
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ll. zAŚWnDczENlA l UPRAWNlENlA PRoJEKTANTÓW
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'poz'" 46 z pôźn' zmíanami/ stv/żerđza się, że

PAN DĘ1ľKA ÄNDRzllJ
nragister inźynicr' ar:clri tekt:

urođzony đnia 29 krĺietniá 1962 ľ. rv KIEĹCACIi
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Swiętokrzyska okręgowa Rada Izby Architektów RP

zAswIADczENIE _ oRYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Andrzej Stanisław Detka

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzĺelnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr KL_287|9L,
jest wpisany na llstę członków Śwĺętokrzyskiej okręgoweJ Izby Architektów RP
pod numerem: SW-OO13.

Członek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 29-06-2022 r. Kielce.

Zaświadczenĺe jest ważne do dnĺa: 31_o3-2o23 r.

Podpĺsano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektów RP przezi
Alicja Bojarowicz, Sekretarz okręgowej Rady lzby Architektów RP,

Nr weryfikacyjny zaświadczenia :

sw-oo 1 3 - 26YA-5 E F9-8 46B'-C\7 D

Dane zawarte w nĺnlejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektów: www.izbaarchitektow'pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą okręgowa lzbą Architektów RP,

11
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oKRĘGowA KoMlsJA KWAl-lFIKAcjYJN^

Znak sprawy: Śoxlvupaĺĺ zlĺa Kielce, dnia 7 grudnĺa 2018 r.

DECYZJA nr 334/SWOKKI 2018
Na podstawĺe ań.24 ust'1 pkt 2 ustawy z dnia'l5 grudnia 2000 r' o samorządach zawodowych architektlw oraz
inżynierów budownictwa (Dz.U. z 20ĺ6 r. poz. 1725 Í'j. z plŹn. zm.) w związku z al1. 12, ań. 13 oraz aľt. 14 u6t.1 pkt 1

ustawy z dnia 7 lipca '1994 r. Prawo budowlane (Dz.U' z 2018 r. poz.12o2 t.j. z póżn. zm.), zgodnie z art. 1o4 ustawy
z dnia 14 czeruca 1960 r. Kodeks postępowania adminigtracyjnego (Dz.U. z2018 r' poz. 2096 t'j. z późn. zm.)'

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Adam Andrzej Detka
urodzony w dniu 15.01.1991 r. w Kielcach

posiada od powied n ie wykształcen ie toc h n iczne o raz pra ktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specja!ności aľchitektonicznej do projektowania bez ogľaniczeń
Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania

samodziel nej fun kcji technicznej w budown ictwie' obejmującej :

í ) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzořu autorskiego,

2) spľawowanle kontro! i tech nicznej utrzyman ia obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie Wymaga uzasadnienia.

od powyższej decyzji przysługuje Panu odwďanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) lzby
Architektów RP za pośrednictwem okręgowej Komisjĺ Kwalifikacyjnej Swiętokrzyskiej okręgowej
lzby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. PÍuewodnicząca ŚoKK
2' Wiceprzewodnĺczący ŚoKK
3. Sekretarz ŚoKK
4. członek ŚoKK
5. członek ŚoKK
6. członek ŚoKK
7. członek ŚoKK

9-!rzyrnuą;

1 . 

-Wryqslo-{ą1ryę 
. Adap AnQq_ej Qęt]ĺa

2. Główny lnspeklor Nadzoru L}udowlanego _ w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających Uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu się decyzji)

3. Świętokrzyska okręgowa Rada lzby Architektów RP (lo upnwolĺlocĺlienirl się decyzji)

4. Ala

ą,

25-515 Kiolce ul. Sihiczna '15 lok' 4' Tol. (0-41) 344 53 15, fox (0_41) 341 58 70, e_mail: swiolokruyska@izbaaÍchitektow.pl
NIP: 959'15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



|'ĹB A A R C ł'l l'l' [: K l'O w

Swiętokrzyska okręgowa Rada lzby Architektów RP

zAsWIADczENIE _ oRYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Adam Andrzej Detka

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnĺenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 334/SWOKK/2018,
jest wpisany na listę członków śwĺętokrzyskĺej okręgowej Izby Architektiw RP
pod numerem: SW-0293.

Członek czynny od:28-Ĺ2-2018 r.

Data i mĺejsce Wygenerowania zaświadczenia: 24-10-2022 r, Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 3o-o4-2o23 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Archĺtektów RP przez;
Alicja Bojarowicz, Sekretarz okręgowej Rady Izby Archĺtektów RP,

Nr weryfikacyjny zaświadczenia :

sw-o 29 3-3324-YBA9-4C8 1 -7 6 E F

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą okręgowa Izbą Architektów RP.
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KONCEPCJA URBAN ISTYCZNO.ARCH ITEKTON ICZNA
BUDoWA BUDYNKU MIESZKALNEGo W|ELoRoDZINNEGo Z USŁUGAM| l GARAŻEM PoDZIEMNYM NA DzlAŁcE NR EWID. 23719 oBRĘB 0011 PRZY UL.zBoŻoWEJ W KIELCACH

I I I. KONCEPCJA URBAN ISTYCZNO-ARCH ITEKTON ICZNA

2.czĘŚĆ onłFlcZNA

NAZWA INWESTYCJI:

BUDoWA BUDYNKU MIEszKALNEGo WIELoRoDzINNEGo z UsŁUGAutl l cRRRŻeu
PoDzlEMNYM NA DzlAŁcE NR EWIDENcYJNY 237/9 oBRĘB 0011 PRZY ul_. zgoŻowpĺ
W KIELCACH.

ADRES INWESTYCJI:

u l_. zgoŻowĺ : 25416 Kl ELcE
DzlAŁKl NR EWIDENcYJNY 23719 oBRĘB 0011

INWESTOR:

TRUST INVESTMENT S.A.

UL. ROBOTNICZA.I
25-662 KTELCE

PRAcoWillA ARcHlTEKroNrczNA 'oErAN' sP. z o. o. UL. JULlUszA sŁoWAcKlEGo ĺB. 2ĺ306 KlELcE
TEN RYSUNE( o8,JĘÍY JEST pRAv^lĺl AtJÍoRslfil FlMŕ 1'Erłł' sP. z o. o l illE ĺoŻE BYl U2YWNY BĄpŹ REPRoduKoY^'{Y w cĘścl LU8 w crloścl BŽ m rłilEJ zcooY.
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BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH

182 - MlEJsc PosToJoWYcH ołnnŻ
30 . MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE W TYM 12 MIEJSC

DLA PoJAZoÓw ZAoPATRZoNYcH W KARTĘ PARKINGoWĄ

ĺgs - lLoŚĆ ľłleszrnŃ
z - ltoŚl LoKALI UsŁUGoWYcH

PUM - 8498,21 M2

PUL - 454,02M2

SUMA PUM+PUL - 8952,29 ltlz

MIESZKANIA 1 POKOJOWE. 1

MIESZKANIA 2 POKOJOWE . 128

MIESZKANIA 3 POKOJOWE - 32

MIESZKANIA 3P+K.19

MIESZKANIA4P .2

ZESTAWIENIA
PRAcoWNlA ARcHĺTEKÍoNlczNA.DEÍAN. sP. z o. o. UL. JULUsa $oWACK|EGo í8. 2s385 KlELcE
Tlt{ RY6UNB( o&lĘY JEST Pfl^W^tiłI ÁljÍoRsK|l.łl FlmfÝ !Er^}l' sP. z o. o. l NlE lłoŕE 8Yl uŻYlvÁNY B4pż REPRoo'uKoWArľ w c4śo LuB w cároŚcl BEz FI8EIłNEJ zcooY LISTOPAD 2022
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