Opis założeń projektu koncepcyjnego

I.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora, w tym ustalenia z Inwestorem dotyczące rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych
·
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
·
Zdjęcia lotnicze, ortofotomapa Warszawy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr
LX/1830/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza

·

II.
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku mieszkalno - usługowego ,
z garażem podziemnym , położonego przy ulicy Górczewskiej w Warszawie,
na działkach o nr ew. 65, 66/16, 66/18, 66/46 , obręb 6-06-06, w dzielnicy
Wola.
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na w/w działkach o łącznej
powierzchni ok. 1630 m². Działki położone są na terenie opisanym w
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( MPZP) pod
symbolem 4CMW/U. Koncepcja zakłada realizację inwestycji, o
parametrach zabudowy zgodnych z zapisami MPZP, na terenie
ograniczonym obowiązującymi liniami zabudowy.
Zakres inwestycji obejmuje realizację następujących obiektów kubaturowych:
Budynek mieszkalno- usługowy, z dwupoziomowym garażem podziemnym .
Przewiduje się zagospodarowanie terenu, w postaci zieleni urządzonej na
gruncie rodzimym i na płycie stropowej garażu podziemnego. Realizowana
będzie infrastruktura techniczna i wjazd na teren inwestycji od ul.
Projektowanej 24 KD-D . Zakres inwestycji obejmuje również realizację
niezbędnej infrastruktury technicznej w tym obiektów liniowych tzn:
·
Przyłącza elektroenergetyczne i teletechniczne
·
Przyłącza - wod.kan.
·
Węzła cieplnego
·
Drogi wewnętrznej , zjazdu do garażu podziemnego.
III.

Opis stanu istniejącego terenu inwestycji - usytuowanie, dane ogólne.

Analizowany teren znajduje się w warszawskiej dzielnicy Wola, przy ulicy
Górczewskiej. W sąsiedztwie występuje głównie zabudowa mieszkaniowawielorodzinna, uzupełniona przez funkcję usługową.Teren jest dobrze
skomunikowany z innymi cześciami miasta.
Zgodnie z zapisami MPZP, teren inwestycji wpisuje się obszar 4CMW/U, na
którym dopuszczalna jest zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami w
parterze.Na terenie obecnie znajduje się nieużytkowany pawilon uslugowy
przeznaczony do rozbiórki.
IV.
Opis projektowanego zagospodarowania terenu i obiektów
kubaturowych.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje pięciokondygnacyjny budynek
wypełniający teren w ok. 60 %. Planowany budynek usytuowany będzie
pierzejowo, zgodnie z wymaganiami planu miejscowego, równolegle do
ulicy Górczewskiej.
Od strony północnej znajdą sie wejścia do części mieszkalnej budynku oraz
wjazd do garażu podziemnego.Od zachodu planowany jest plac publiczny z
zielenią urządzoną. Od tej strony, jak również od strony ul. Górczewskiej,
planowane są wejścia do lokali usługowych lokalizowanych na parterze
budynku.Garaże lokalizowane są na dwóch kondygnacjach podziemnych.
Organizacja przestrzeni parkingowej w oparciu o układ dwóch trzonów
klatkowo- windowych, obsługujących wszystkie kond budynku.
Planowane są następujące prace budowlane : budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usugową na parterze.Przewiduje się
36 lokali mieszkalnych na czterech piętrach oraz 62 miejsca parkingowe w
dwukondygnacyjnym garażu podziemnym.

Gabaryty projektowanego budynku - podstawowe wymiary z podziałem na typy:
długość elewacji południowej -od ul. Górczewskiej : ~70 m
szerokość budynku: 14,6 m
wysokość elewacji: 16,50 m +3 m kond. techniczna
długość/szerokość kond podziemnej : 77 m /19 m
1. INSTALACJE
Założeniem niniejszego opracowania jest pełen dostęp do sieci miejskich na etapie projektu budowlanego sporzadzanego na
podstawie tej analizy tj. :
·
Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych z wodociągu miejskiego.
·
Odprowadzenie ścieków bytowych - do sieci miejskiej.
·
Odprowadzenie wód opadowych - do sieci miejskiej oraz częściowo retencjonowana.
·
Energia elektryczna- z elektroenergetycznej sieci miejskiej poprzez stację trafo.
·
Energia do celów grzewczych - z sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny.
·
Odbiór i wywóz segregowanych odpadów przez przedsiębiorstwo oczyszczania
2. LOKALE MIESZKALNE
Planowane są mieszkania dwu, - trzy i czteropokojowe, z loggiami . Wstępna struktura mieszkań podana w tabeli.
Koncepcja architektoniczna jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Inwestor:
IŁ CAPITAL Sp. z o.o.
ul. Wilcza 29a m.11
00-544 Warszawa

Adres inwestycji:
ulica Górczewska 114
w Warszawie
na dz. nr ew.
65, 66/16, 66/18, 66/46
obręb 6-06-06,
dzielnica Wola

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr LX/1830/2009 Rady
Miasta Stołecznego Warszawyz dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. , w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia
Janusza
Ustalenie planu
dla obszaru ozn.
4CMW/U

Zakres ustalenia

1. Przeznaczenie
terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Dopuszalna zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna o wysokości nie przekraczającej 5 kondygnacji (nie
więcej niż 17 m nad poziomem terenu ) z parterem przeznaczonym na lokale
usługowe

2. Warunki zabudowy
i zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego

a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej –3.0
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej –0,6
c) maksymalna wysokość zabudowy – 17 m , maks pięć kondygnacji
d) wysokość elewacji frontowej - nie ustala się,
e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 25 %

3. Zasady obsługi
komunikacyjnej

a) wskaźniki miejsc parkingowych – 1 miejsce park. na jedno mieszkanie oraz 1
miejsce park na każde 60 m2 pow. użytkowej
b) dopuszcza się włączenie do bilansu miejsc parkingowych miejsc zlokalizowanych
na projektowanym parkingu w jednostce terenowej 1KD-G ,na odcinku rownym
długości linii zabudowy od strony ul. Górczewskiej;

kallan
KALLAN Sp. z o. o.
ul.Leszczyńska 3 /10
00-339 Warszawa
arch.
Wojciech Kalinowski
upr. bud. nr:
MA/003/06

Warszawa
31 maja 2021 r
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Pt (część dz. nr ew.65; 66/16; 66/18; 66/46 )
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pow. całk. nadziemna
pow.uż. usług (parter)
pow. uż. mieszkań
Razem pow. użytkowa
liczba mieszkań
liczba miejsc parkingowych

1627.02 m2
886.52 m2 tj.54.49% Pt (maks. zab.=60%)
4874.51 m2 , tj. wsp. int.= 3.00 (maks.inst.3.0)
570.41 m2
2236.70 m2
2807,1 m2
36
67 (w tym 10mp na terenie)
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NAZWA PROJEKTU:

KONCEPCJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ W WARSZAWIE
INWESTOR:

IŁ CAPITAL Sp. z o.o. Igor Łukasik
ul. Wilcza 29A m. 11,00-544 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

kallan

ul. GÓRCZE

WSKA

KALLAN Sp. z o. o.
ul.Leszczyńska 3 /10
00-339 Warszawa

PROJEKTANT:
PROJEKTANT:

arch. Wojciech Kalinowski
upr. bud. nr MA/003/06
arch. Rafał Langowski
upr. bud. nr 9/01/DUW

SPRAWDZAJĄCY:
DATA:

SKALA:

2021-05-31

FORMAT:

1:500

A3

TYTUŁ RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NAZWA PROJEKTU

ETAP

BRANŻA

TYP

POZIOM

NR RYSNKU

NR
REW.

2PA 48.25 m2
2

4PK 75.07 m

4PK 88.33 m2

3PK 59.77 m2

4PK 74.87 m2

3PA 59.95 m2

4PK 81.43 m2

3PK 59.57 m2

2PK 54.48 m2

piętro powtarzalne
typologia mieszkań
mieszkania 1 pok.
mieszkania 2 pok.
mieszkania 3 pok.
mieszkania 4 pok.
lokale usługowe
pom. pomocnicze
NAZWA PROJEKTU:

KONCEPCJA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO
PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ W WARSZAWIE
INWESTOR:
2

U2 132.30 m

U3 131.22 m

U1 98.25 m2

2

2

U4 208.64 m

IŁ CAPITAL Sp. z o.o. Igor Łukasik
ul. Wilcza 29A m. 11,00-544 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

kallan
KALLAN Sp. z o. o.
ul.Leszczyńska 3 /10
00-339 Warszawa

parter

PROJEKTANT:
PROJEKTANT:

ZATOKA PARKINGOWA

arch. Wojciech Kalinowski
upr. bud. nr MA/003/06
arch. Rafał Langowski
upr. bud. nr 9/01/DUW

SPRAWDZAJĄCY:
DATA:

SKALA:

2021-05-31

FORMAT:

1:250

A3

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUTY PARTERU I PIĘTRO POWTARZALNE
NAZWA PROJEKTU

ETAP

BRANŻA

TYP

POZIOM

NR RYSNKU

NR
REW.

ZJAZD

WYJAZD

garaż -1

pomieszczenia techniczne

NAZWA PROJEKTU:

KONCEPCJA BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO
PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ W WARSZAWIE

mieszkania
mieszkania

INWESTOR:

IŁ CAPITAL Sp. z o.o. Igor Łukasik
ul. Wilcza 29A m. 11,00-544 Warszawa

mieszkania
mieszkania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

usługi
pomieszczenia
techniczne

przekrój podłużny

parking podziemny
parking podziemny

kallan
KALLAN Sp. z o. o.
ul.Leszczyńska 3 /10
00-339 Warszawa

PROJEKTANT:
PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

arch. Wojciech Kalinowski
upr. bud. nr MA/003/06
arch. Rafał Langowski
upr. bud. nr 9/01/DUW

DATA:

SKALA:

2021-05-31

FORMAT:

1:250

A3

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT KONDYGNACJI GARAŻU /PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
NAZWA PROJEKTU

ETAP

BRANŻA

TYP

POZIOM

NR RYSNKU

NR
REW.

