STUDIUM MOŻLIWOŚCI REALIZACJI BUDYNKU
WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM
DWUKONDYGNACYJNYM ORAZ CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ W
PARTERZE

KONCEPCJA WSTĘPNA ARCHITEKTONICZNA

kategoria obiektu:
XIII – budynki mieszkalne,

ADRES INWESTYCJI: ul. Algierska-Marokańska, Warszawa,
dz. nr ew. 4/67, obręb 30124,
jedn.podziału terytorialnego Warszawa, dz.Praga Południe 146507_8
INWESTOR: Igor Łukasik, ul. Wilcza 29a m. 11, 00- 544 Warszawa
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Ewa Stocka,
mgr inż. arch. Monika Stocka
Warszawa, 20 lutego 2020

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS KONCEPCJI WSTĘPNEJ
0CZĘŚĆ RYSUNKOWA
A-1. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu
- skala 1:500, 1:1000
A-1.a. Aksonometria układu urbanistycznego
A-2. Projekt koncepcyjny bud. mieszk.- rzut kondygnacji podziemnych, - skala 1:250
A-3. Projekt koncepcyjny bud. mieszk.- rzut kondygnacji nadziemnych, - skala 1:250
A-4. Projekt koncepcyjny bud. mieszkalnego- przekrój,
skala 1:150
Aksonometrie budynku, elewacje
Widok od ulicy Algierskiej
Widok od strony terenu zieleni - elewacja wschodnia

OPIS WSTĘPNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
Ι. Część formalno-prawna
I.1. Oświadczenia projektanta

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dotyczy:
Koncepcji wstępnej architektonicznej budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym
oraz lokalami usługowymi w parterze
kategoria obiektu:
XIII – budynki mieszkalne
inwestor: Igor Łukasik, ul. Wilcza 29a m. 11, 00- 544 Warszawa
adres inwestycji:
ul. Algierska-Marokańska, Warszawa, dz. nr ew. 4/67, obręb 30124, jedn.podziału terytorialnego
Warszawa, dz.Praga Południe 146507_8
Treść oświadczenia:
Niniejszym, oświadczam, że w/w dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego, normami i wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Data: 20.02.2020
projektant architektury i konstrukcji: mgr inż. arch. Ewa Stocka
upr. nr: Wa-980/94
zakres uprawnień:
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

I.2. Stwierdzenie o uprawnieniach projektantów
oraz
I.3. Zaświadczenia o przynależności projektantów do izby zawodowej
• na kolejnych stronach

I.4. Podstawa opracowania
•
•
•
•
•
•
•

Zlecenie .Inwestora
Wizja lokalna terenu
Ustalenia dot. rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych uzgodnione z Inwestorem
Ustawa “Prawo budowlane” - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami
Mapa zasadnicza z zasobów w skali 1:1000
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

I.5. Dane inwestycji oraz inwestora
inwestor:
Igor Łukasik, ul. Wilcza 29a m. 11, 00- 544 Warszawa

Analizowany teren oznaczony na mapie literami ABCDEFGHIJKL nie jest zabudowany, jest
porośnięty trawą, na działce rosną pojedyncze drzewa, zlokalizowana jest część parkingu wraz z
oświetleniem oraz górka saneczkowa.
Działka jest położona wzdłuż ulicy Algierskiej po jej stronie wschodniej. Od zachodu, po drugiej
stronie ulicy Algierskiej znajduje się teren szeregowej zabudowy jednorodzinnej, od południa teren
zielony wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego, a od zachodu teren zielony o gęstym zadrzewieniu będący
rezerwą pod planowaną drogę GP/1 - Aleję Tysiąclecia.
Na terenie analizowanego obszaru występują 3 typy budynków.
• ok. 10 m/III kondygnacje – budynki jednorodzinne mieszkalne osiedla szeregowych
budynków w bezpośrednim sąsiedztwie.
• ok. 17 m/V kondygnacji – budynek mieszkalny po wschodniej stronie ul. Libijskiej w
odległości ok. 65 m.
• ok.18,5m/VI kondygnacji oraz ok.32,0m/XI kondygnacji – budynki wielorodzinne osiedla
mieszkaniowego położonego przy ul. Witoszyńskiego i 21 Pułku Dzieci Warszawy w
odległości ok. 100 m.

adres inwestycji:
ul. Algierska-Marokańska, Warszawa, dz. nr ew. 4/67, obręb 30124, jedn.podziału terytorialnego
Warszawa, dz.Praga Południe 146507_8

ΙΙ.

• II.3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu i obiektów
kubaturowych.
• Przewiduje się realizację następujących prac budowlanych i obiektów:
• budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego

Dane ogólne

II.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wstępny projekt koncepcji budowy budynku wielorodzinnego
mieszkalnego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
techniczną, położonych w Warszawie przy ul. Algierskiej na działce nr ew.4/67, obręb 30124.
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na w/w działce o powierzchni 1 544 m².
Zakres opracowania i inwestycji obejmuje realizację następujących obiektów kubaturowych:
1. Budynek wielorodzinny mieszkalny z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i parterem
częściowo usługowym.
Przewiduje się zagospodarowanie terenu, infrastrukturę techniczną i wjazd do garażu od ulicy
Algierskiej.
Zakres inwestycji obejmuje również realizację obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji
oraz obiektów liniowych tzn:
• Przyłącza elektroenergetyczne
• Przyłącza - wod.kan.
• Przyłącza cieplnego lub gazu do kontenerowej kotłowni usytuowanej na dachu
• Dojazd kołowy ze zjazdem na ul. Algierską
• Drogi kołowe na terenie działki - zjazd do garażu podziemnego.
• Dojścia piesze do dwóch klatek schodowych projektowanego budynku od strony ul.
Algierskiej.
• Ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramą usytuowaną na zjeździe.
• Zieleń urządzona na terenie i zielonym tarasie stanowiącym stropodach garażu w kondygnacji
podziemnej.

II.2. Opis terenu. Usytuowanie. Dane ogólne

wielorodzinnego z lokalami usługowymi i 1 lokalem mieszkalnym w parterze i 50
lokalami mieszkalnym na kondygnacjach wyższych z garażem podziemnym
dwupoziomowym.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gabaryty projektowanego budynku :
max. pow. zabudowy – ok. 856,0 m², co stanowi 55,4% pow. działki - wielkość przyjęto
zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy
max. wysokość max.18,00 m, przyjęto dla średniej ważonej wysokości zabudowy mieszkalnej w
obszarze badanym;
max. intensywność zabudowy – 3,2,
max. pow. całkowita nadziemna – ok. 5932 m²,
pow. całkowita podziemna – ok. 2300 m²,
powierzchnia całkowita podziemna / nadziemna łącznie – ok. 7 232 m²,
pow. użytkowa łącznie – ok. 5785 m²,
Powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji
mieszkalna PUM – ok. 3290 m²,
pow. usługowa ok. 500 m²,
garaż podziemny ok. 1740 m²,
komunikacja wewnętrzna ok. 205 m²,
pomieszczenia techniczne ok. 55 m²,
wymiary - długość elewacji frontowej zachodniej od ul. Algierskiej do 75,00 m, elewacji bocznej
od strony północnej projektowana ok. 12,50 m;

• Przewidywana liczba miejsc postojowych : łącznie 62 miejsca w garażu podziemnym, ponadto
wymagane 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, z czego 1 miejsce przewidziane
jako naziemne. W celu uzyskania odpowiedniej liczby miejsc postojowych na poziomie -2 garażu
podziemnego zastosowano platformy parkingowe typu niezależnego.
• Geometria dachu – dach płaski o niewielkim kącie nachylenia połaci dachu do 12 ° z zielonymi
tarasami, wyjściami na tarasy, urządzeniami technicznymi – centralami wentylacyjnymi,
kontenerową kotłownią gazową, panelami fotowoltaicznymi. Powierzchnia dachu zielonego ok.
800 m², z czego 400 m² może być zaliczone do powierzchni biologicznie czynnej.
• Powierzchnia biologicznie czynna – min. 39%, przyjęto dla średniej w obszarze badanym;.
1.

INSTALACJE
• Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych z wodociągu miejskiego, prognozowane 10 m³/d.
• Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci miejskiej, ze zmianą w stosunku do
obowiązujących umów.
• Odprowadzenie wód opadowych – do sieci miejskiej oraz częściowo w teren, w części
biologicznie czynnej.
• Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej istniejące - zapotrzebowanie prognozowane do 150
kW, ze zmianą w stosunku do obowiązujących umów.
• Energia do celów grzewczych prognozowane do 200 kW – z sieci miejskiej poprzez węzeł
ciepła lub z własnej kotłowni gazowej, dodatkowo przewiduje się niekonwencjonalne źródła
energii – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne do podgrzewania cieplej wody.
• Wywóz odpadów stałych poprzez przedsiębiorstwo oczyszczania – system gromadzenia i
wywózki oparty na odpowiednio oznakowanych pojemnikach – odpady segregowane.

2. LOKALE MIESZKALNE

• Mieszkania typu z balkonami, loggiami lub tarasami nad parterem.
Łącznie 51 mieszkania, - zapotrzebowanie na miejsca parkingowe - min. 51 miejsca
Prognozowana liczba mieszkańców - 150
3. LOKALE USŁUGOWE
•
•

•

Lokale usługowe o łącznej powierzchni użytkowej ok. 500 m², Prognozowana liczba
pracowników - 15
Lokale usługowe zlokalizowane są na parterze budynku i dostępne od ulicy Algierskiej. Mogą
być użytkowane jako 3 niezależne lub łączone tzn. - L1 + L2 = 280 m² i pozostały L3 = 220
m². Istnieje również opcja zamiany lokalu mieszkalnego na parterze M07 na lokal usługowy z
funkcją biurową lub administracyjną.
Lokale usługowe po realizacji planowanej Al. Tysiąclecia będą posiadać dostęp i witryny
bezpośrednio od tej ulicy. Przewidziano wzdłuż tej elewacji podcienia, które jednocześnie
umożliwiają dostęp do ściany zewnętrznej wzdłuż granicy działki.

