URZĄD MIASTA OLSZTYNA
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Olsztyn, dnia 04.08.2020r.

Znak sprawy: OK.1431.205.2020
Nr dokumentu:

80268.08.2020-W

W odpowiedzi

na wniosek

Urbanistyki

i Architektury

z dnia

przekazuje

działkach: obręb 109-109/10,

24.07.2020r.

o udostępnienie

skany n/w dokumentów

informacji

dotyczących

publicznej,

inwestycji

Wydział

zlokalizowanej

na

124/2, 110/2, 129/1, 129/2, 109/7, 109/8, 123/1, 123/3 w Olsztynie.

l. Decyzja Nr 11-824/20 II z dnia 13.12.20 II zatwierdzająca

projekt budowlany

i udzielająca

pozwolenia

na budowę
2.0pis

projektu zagospodarowania

terenu wraz z bilansem terenu - załącznik Nr I do w/w pozwolenia

na budowę
3.Plan zagospodarowania

terenu -załącznik Nr I do w/w pozwolenia

na budowę.
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Olsztyn, dnia 13,12.2011r.

AB.6740.240.2011
D E C Y Z J A Nr II - 82412011

Na podstawieart.28 ust.1, art.36 ust.1,art. 37 ust. 1 i 2 ,art.SO ust.l pktl, art.82 ust.1 i 2,
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.l623 )
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z późno zm.),
.,
..
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 18.04.2011r.L.dz.1355/2011,
złożonego przez Inwestora; WARMIA INVESTMENT Sp.z 10.10.
ul. Kielnieńska 123/1B 80-299 Gdańsk
reprezentowanego
przez pełnomocnika;

zatwierdzam 'projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę budynku usługowomieszkalnego z powierzchnią biurową, hotelową , handlową (10 powierzchni sprzedaży do
2000m2), mieszkaniową , garażem podziemnym dwupoziomowym na działce nr 109-129,
wraz z sieciami i urządzeniami infrastruktury
technicznej (w tym; wodociągowej,
sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania.ciepłej
wody użytkowej, elektrycznej) a
także obsługą komunikacyjną :iyaglOsplOdarlOwaniem terenu na działkas.h w obr, 109 o
nr;108/5,109/3, 109/7,,109/8, 110/2, 111/2;'123/1;1.23/2,1.23/3,12411,124/2,130.
Kategoria obiektu XVII.
Integralną część niniejszej decyzji stanowią załączniki Nr 1-7 - projekt budowlany,
tom I
projekt zagospodarowania
terenu,
tom IIA architektura,
tom II B architektura,
tom nI
konstrukcja,
tom JlV-V instalacje sanitarne; wentylacja, klimatyzacje, instalacje sanitarne WIO
d- kan,
instalacje grzewcze,
tom VJI-VU instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne- ])SO, sygn. p.poż.,
tom VIII technologia kuchni i dokumentacja geotechniczna.
IOpraclOwany przez zespół projektowy;
.
architektura
pro], mgr inż. arch. Andrzej Kapuścik upr, bud. Nr 4905 Gd/91
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów MA-1373
architektura
spr, mgr inż arch. Teresa Szymańska upr. bud. Nr ZGP-n:n:-630/5~!§0
Pomorska Okręgowa Izba Architektów PO-OSI5
konstrukcja proj, ; mgr inż. Jacek Andrzejewski
upr. bud. Nr WA-319/93
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
MAZ/lBO/016~/01
konstrukcja pro]. inż. Kamil Semenluk upr. bud. Nr MAZ/0018/POOKl09
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
MAZ/BO/0564/09
konstrukcja spr.mgr inż. JeJrzy Błażeezek upr, bud, Nr ST-420/7~
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa MAZ/lBO/0175/01
konstr, ścian szczelinewych proj. mgr inż. Bolesław Kłosiński upr, bud, Nr S11;-497/90
Mazowiecka
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa MAZ/BO/3908/01
konstr, ścian szczelinowych spr. mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz upr; bud. Nr WA-602/94
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa MAZ/lBO/39H/01
przyłącza i sieci sanit, pro]. inż. Stanisław Jakubczak upr, bud. Nr 179/72/01
Warmiń§kG - Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa WAMII§/0871101
przyłącza i sieci sanit, spnmgr inż. Teresa Żarkow upr, bad, Nr 352/73/01
Warmińsko - Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Bndownietwa WAMfl[§/3145/01
przyłącza elektr, li oświetli. jpllrOj. mgr RnŻ.Bogusław JPGkGjsIDupr, bud. Nr 92/841/0lL
Warmiń§kG - Mazurska Okręgowa Izba Inżyaierów Budownictwa WAM/lIIE/2106/0Jl.

przyłącza elektr, li oświetl.spn mgr JiJmŻ. Tadeusz Koryzno upr, bud. Nr 257/87/0L
.
WarmińBko - Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów BudowllllictwaWAM/JOE/1185/01
przył, telekom. proj.tech. Arkadiusz Wiszniewski upr, bud. Nr WAMJ0149/Z00Tm5
Warmińsko - Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa WAM/BT/0046/t!»6
przył, telekom, spr, mgr inż. Daniel Świeciak upr, bud. Nil" WAM/Ot!»83/POOT/07
Warmińsko - Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa WAMIBT/t!»t!»2610~
drogi pro]. mgr m. Leszek Szymański upr, bud. NrWAM/t!»095/POOD/09..
..
Warmińsko - Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa WAM/BO/0421103
drogi spr. inż. Mariusz 'Iomczuk upr, bud. Nr 43/02/0L
Warmińsko - Mazurska Okręgowa Izba InżynierówBudownictwa WAl\1IBO/3241102
went. mech. i klim. proj. mgr inż, Tomasz Mróz upr, bud. Nr 5312/Gd/92
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa POM/IS/3311/01
went. mech. i will. spr, mgr inż. Jerzy Bystrzynski upr, bud. Nr 1319/Gd183
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa POM/IS/0530/01
inst, wód-kan, grzew, i wody lodowej pro]. mgr inż. Elżbieta Pozorska upr, 2746/Gd/~6
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów BudownictwaPOM/IS/3975/01
inst, wód-kan. grzew, i wody lodowej proj. tech. Andrzej Pawłowski upr, 3010/Gd/87
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa POM/IS/3716/01
inst, wód-kan. grzew, li w.lod. spr, mgr m. Aleksander Wojtczak. upr, GT-HI-630/RS/76
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa POMlIS/5373/01
iust.elektr, pro]. inż. Andrzej Formella upr, bud. NrGT-llI-630/127/75
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa POM/IE/I082/01
inst.elektr, proj.tech. Zenon Kujawa upr, bud. N:rl01 Gd/75
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów BudownictwaPOM!IE/2532101
inst, elektr, spr inż. Marian Nowosielski upr, bud. Nr ZGP-IH-630/5179
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa POMlIE/34~4/01
inst, teletech. proj. inż. Dariusz Jankowski upr, bud. Nr 2482/04/U
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa POM/RT/0130/05
inst, teletech. spr, mgr inż, Mirosław Proemski upr, bud. Nr 3879/Gd/89
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa POM/IE/3986/01
Zachować następujące warunki zgodnie z art.36 ust.I oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118):
1.Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
1.1.Roboty realizować zgodnie z warunkami podanymi w opinii ZUDP nr 150.2011 ,
z dnia 11.04.20 11r. znak; GGN.VII.6630.l50.20ll.
1.2.0biekt realizować i eksploatować zgodnie z wymaganiami punktu 2, decyzji Prezydenta Miasta
znak; SD.7624-27/l0 z dnia 13 września 20 l Or.ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku usługowo- mieszkalnego z garażem
podziemnym, wraz z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej ( w tym wodociągowej,
sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, elektrycznej)oraz obsługę
komunikacyjną i aranżację zieleni w Olsztynie na działce nr 109-129."
Realizacja obiektu nie Wymaga;
- wykonania kompensacji przyrodniczej,
monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
- wykonania analizy porealizacyjnej.
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: - nie dotyczy.
3. Terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania - nie
dotyczy,
b) tymczasowych obiektów budowlanych - nie dotyczy.

4. Inwestor jest zobowiązany przed przystąpieniem do użytkowania obiektu uzyskać
ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, o którą może się ubiegać po
zrealizowaniu przebudowy układu drogowego, zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów ( umowa z dnia 6 września 2011r.) na podstawie
projektu drogowego zatwierdzonego odrębną decyzją o pozwoleniu na budowę.
S.Zagospodarowanie terenu realizować zgodnie z umowami zawartymi z Gminą Olsztyn;
z dnia 09.12.2011r. Nr 10/14/11/2011(480) i Nr 11/14/11/2011(480).
6. Inwestor jest zobowiązany ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalności
konstrukcyjno- budowlanej. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 19 listopada 2001r ~(Dz.U.01.138.1554) § 2.1 pkt.l i § 3a. '.
7.Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie
w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
8.0bszar oddziaływania obiektu, o którym mowa wart. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlanedziałki ; 109-129, obr. 109 o nr;108/5,109/3, 109/7, 109/8, 110/2, 111/2, 12311, 123/2,123/3,
12411, 124/2 z przyległym układem drogowym.
Uzasadnienie
Inwestor działając przez pełnomocnika dnia 18.04.2Ó11r. wystąpił z wnioskiem o wydanie
decyzji o 'pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, dla budowy budynku
usługowo- mieszkalnego z powierzchnią biurową, hotelową, handlową (o powierzchni
sprzedaży do 2000m2), mieszkaniową, garażem podziemnym dwupoziomowym na działce
nr 109-129, wraz z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej ( w tym; wodociągowej,
sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wodyużytkowej, elektrycznej) a także
obsługą komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu na działkach w obr. 109 o nr; 108/5,109/3,
10917,109/8,110/2,111/2,12311,123/2,123/3,124/1,124/2.
Podstawą ubiegania się o pozwolenie na budowę jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
wydana przez Prezydenta Miasta Olsztyn dnia 10.03.2011r. Nr 1-39/2011 znak; AB-7331-1259/2010 oraz decyzja Prezydenta Miasta znak; SD.7624-27/10 z dnia 13 września 2010r.
ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia. Przedłożony
projekt wymagał uzyskania odstępstw od obowiązuj ących warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie udzielanych po uzyskaniu zgody Ministerstwa
Infrastruktury. Prezydent Miasta wystąpił o zgody na odstępstwa dwoma odrębnymi wnioskami
. Po uzyskaniu upoważnień od Ministra Infrastruktury zostały wydane dwa postanowienia z dnia
24.08.2011r.,jedno udzielające zgody na odstępstwo od § 210 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r z późno zm.),
umożliwiające zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę dla
inwestycji opisanej wyżej.Odstępstwo dotyczy warunków § 210 dopuszczającego traktowanie
jako odrębnego budynku jedynie jego części wydzielonej ścianami oddzielenia
przeciwpożarowego w pionie od fundamentów do przekrycia dachu, w odniesieniu do
możliwości potraktowania jako odrębnego budynku jego części wieżowej przeznaczonej na
funkcje użyteczności publicznej, wznoszącej się od poziomu 138,2 m z którego to poziomu
zapewniony jest dostęp do tej części z poziomu przyległego terenu, z połączeniem
funkcjonalnym niższych poziomów z tą częścią budynku, bez ich oddzielenia
przeciwpożarowego na tych poziomach.
Drugie postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od § 12 ust. 1 pkt.l Rozporządzenia
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r z późno zm. ), umożliwiające zatwierdzenie projektu
budowlanego i wydanie pozwolenia m. budowę dla inwestycji opisanej wyżej.
Odstępstwo dotyczy umożliwienia wykonania ściany z otworami okiennymi w planowanym
obiekcie opisanym jak wyżej, pod nazwą Nowe Centrum Biznesu "CENTAURUS" na działce
nr l 09-129 bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną nr 109-108/5 przy
ul. Piłsudskiego/ Głowackiego w Olsztynie.

Dnia 04.08.2011r. Wnioskodawcy zwrócili się o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia na budowę, ze względu na to że ubiegali się o odstępstwa od warunków
technicznych a ponadto trwały negocjacje mające na celu uzyskanie prawa dysporiowania
nieruchomością na cele budowlane, dotyczące obszaru objętego projektem zagospodarowania
terenu a nie będące własnością Inwestora. Dnia 21 10.2011r. wpłynął wniosek o podjęcie
zawieszonego postępowania, czego dokonano dnia 21.1 1.20 l lr, zawiadamiając jednocześnie
strony postępowania o możliwości wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń praz o możliwości
zapoznania się z dokumentami i wnioskiem w sprawie pozwolenia mi budowę. Do projektu
budowlanego poza wymienionymi wyżej odstępstwami dołączono decyzję WarmińskoMazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 24.05.2011r. Znak;
ZNS.9080.1.14.2011.Z.2 o wyrażeniu zgody na wysokość pomieszczeń biurowych wynoszącą
2,80m zlokalizowanych na kondygnacjach II-XV w projektowanym budynku "Centaurus- Nowe
Centrum Biznesu", decyzję znak;ZNS.9080.2.35.2011.Z.2
o wyrażeniu zgody na obniżenie
poziomu podłogi wynoszące do 4,Orii stanowiska bufetu lokalu usługowego li U.G 1.2 i D.G 1.6
oraz U.G1.8 w budynkuj.w. oraz zgodę na zastosowanie oświetlenia wyłącznie światłem
sztucznym, w tym elektrycznym pomieszczenia przeznaczonego na stałą pracę.
Wniosek został sprawdzony pod względem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jak wyżej. Projekt zagospodarowania terenu
sprawdzono pod względem zgodności z przepisami i uzyskanymi warunkami. Sprawdzono
kompletność projektu i posiadanie wymaganych uzgodnień, sprawdzeń i opracowanie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projektanci wykazali się posiadaniem
wymaganych uprawnień, przynależności do właściwych izb zawodowych i złożyli
oświadczenia o wykonaniu proje _ zgddhlJ
rzepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Pouczenie:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest
wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego
nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz
dołączając na piśmie:
."
l) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
a także zaświadczenie, o którym mowa wart. 12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca l 994r. -Prawo budowlane.
2) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo budowlane.
Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na u-żytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie nałożono obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, do
użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w
drodze decyzji.
Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art.59a ustawy- prawo budowlane. Wniosek o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej
kontroli.
Właściciel lub osoba władająca nieruchomością, zgodnie z art.22 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
jest obowiązana do zgłoszenia zmian, objętych ewidencją gruntów i budynków oraz dostarczenie
dokumentów geodezyjnych i kartograficznychniezbędnych
do wprowadzenia zmian tj. wykazu zmian
gruntowych, kartoteki budynków lub wykazu zmian budynków.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić decyzję
zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytworzy odpady niebezpieczne w
ilości powyżej 100 kg rocznie lub przedstawi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytworzy odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie
albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne zgodnie z art.I? ust. l ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 01.62.628 z późniejszymi zmianami). Powyższego wymogu nie stosuje się
do odpadów komunalnych.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do udokumentowania
korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminnąjednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, przez okazanie umowy w celu realizacji obowiązku określonego w art.5 ust. 1 pkt 3 zgodnie z art.6
ust.1 ustawy z dnia 13 września 1966r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 9Dz.U. 96.132.662 z
późniejszymi zmianami).

DECYZJA niniejsza stała się
ostateczna li"; dniu :i?~:.~.(.'.~pJ!L
re
wobec nie zaskarżenia jej przez
strony 'vV ustalonym terminie.
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, westycji jest Budynek mieszkalno-usługowy wraz z CZęSCląbiurową, hotelową,
lf1garażemwbudowanym w Olsztynie. Zasadnicze części programu przestrzennoDudynku (patrz również zestawienie powierzchni budynku) stanowią
.cR"""",,,w wierzchnie mieszkalne
,
p
p~wierzchn~eI~kali użytkowych
powierzchn~ebiurowe
"
powierzchnie hotelowe
_
d) powierzchnie garaży podziemnych
e) powierzchnie techniczne i magazynowe
f)
-

4 części obiektu:

miesżkania, hotel, biura i usługi, posadowione są na wspólnym
podziemnym garażu. Kondygnacje podziemne mieszczą garaże dla samochodów
pomieszczenia techniczne i pomieszczenia związane z obsługa budynku.
ia posiada:
~,.M,~l1stawl::Ze,
wejściedo niskiej .części zespołu mieszkaniowego,
:
ia usługowe I handlowe,
I i do budynku hotelowego
od strony ul. Głowackiego
do usług i do lobby biurowego od strony al. Piłsudskiego (dla części niskiej i średniowysokiej
wejściedo wyższej części mieszkaniowej oraz główne wejście do części biurowej wysokiej
sięna poziomie +2.
1_,""M<l"I""" naziemnych projektowane są:
na poziomach 00 i + 1,
- w części niskiej budynku mieszkaniowego na poziomach +2 do +6, w części wyższej
+2 do + 17,
ia biurowe - w części niskiej na poziomach +2 do +6, w części średniowysokiej na
+2 do + 10, w części wysokiej na poziomach +2 do + 17,
na poziomach 00 do +6.

I~

,

pomieszczenia techniczne:
-2:
i wodyp.poż. i pompownia dla instalacji hydrantowej,
dla odwodnienia pomieszczeń technicznych oraz pompownia odwodnienia parkingu,
ie agregatu wody lodowej z węzłem wody lodowej dla hotelu,
~'.~7C7"'ni~ rozdzielni elektrycznych,
-1
cieplnewysokoparametrowe WI i WII,
wody i hydrofornia,
rnie dla obsługi usług, hotelu oraz pomieszczeń biurowych części niskiej budynku

IV

nia dla agregatów wody lodowej z węzłami wody lodowej dla usług i biur,
abonencka 4x1 ,6MVA,
rozdzielni elektrycznych.
(00)
z zespołem prądotwórczym 600kV A.
+10 biur
techniczna, będą zamontowane centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia
części średniowysokiej budynku.
ie +17 biur
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. drogoWYwraz z układem projektowanym i łącznie z całą infrastrukturą drogową
, /kę Inwestora został szczegółowo przedstawiony w opisie technicznym do projektu
dZI~ktu budowlanego. Przygotowany projekt układu drogowego przygotowany został
proJe przygotowany na etapie koncepcji wielobranżowej, który uzyskał uzgodnienie
szczegółowo rozwiązuje problem korekty skrajni istniejących ulic, rozwiązuje problem
wjazdu i wyjazdu do projektowanego zespołu garażowego, podjazdy dostawcze
ojazdóW zajmujących się wywózką odpadów oraz zewnrt;~ne.y~rkingi
na kilkadziesiąt
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. ł .' działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 109 nr ew. 129 otoczonej
, f'~en,lebręb
109 o nr 108/5,109/3,109/7,109/8,110/2,111/2,123/1,
123/2, 123/3, 124/1, 124/2
ymi na aranżację zieleni, projektowany jest budynek mieszkalno-usługowy
wraz
" biurową,hotelową, usługową oraz garażem wbudowanym z kompleksowym urządzeniem
;ifcl a'dującym się bezpośrednio w granicach działki Inwestora jak i urządzenie terenu
J '~~o przyległego do w/w działki, ale niebędącego wł~snością Inwe~tora. Teren znajdujący się
.. i~ ialkąInwestora stanowią
obszary zawarte pomiędzy w/w działką a obszarem
układu
t~!UfY drogowej (przy alei Piłsudskiego, ulicy ~łowack~ego, dro~i doj.az~owej ~ostawczej itd.)
'cbS/ary
pomiędzy działką Inwestora a przyległymi do mej terenami sąsiadów ( Osrodek Sportu I
;~i)względnie pas układu parkowego rozciągający się po stronie wschodniej bezpośrednio
'": itr.CIiV projektowane~o zespołu bud?wl.anego.
.
..
. ..
.
.
'-atzagospodarowaniaobszaru znajdującego Się poza granicami działki Inwestora zostanie objęty
· '~~lm
postępowaniem zmierzającym do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę dla terenu.
~',owymi
zadaniami budowlanymi związanymi z realizacją przyszłego zespołu budynków jest
_ l~acja
i urządzenie:
-' l ,\Jadu siecizewnętrznych
Jaslruktury
drogowej
,'o
!ospodarka
zielenią
, iffivnęlrznej
ochrony p.poż.
}~~pleksowegozagospodarowania
otaczającego terenu wraz ze wspomnianym wyżej obszarem
·ilniającym
znajdującym się pomiędzy zasadniczą częścią budynku, a obszarem infrastruktury
" '~'Iejwreszcie
kompleksowe zagospodarowanie
obszaru na poziomach PO (ca +130mnpm) i P2,
· '!J8mnpm.
obszarów tzw. dolnego dziedzińca i "górnej diagonalnej promenady" otaczających
~~vane
budynki biurowe, hotelowe i mieszkalne.
rlJlOpistechniczny i projekt przygotowany dla sieci zewnętrznych
oraz wyszczególnienie
'ów sieci zostały przedstawione
w dalszej części niniejszego Projektu Zagospodarowania
. Patrzrównież Projekty Budowlano -wykonawcze:
przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej ,
. ienia
terenu i ulic oraz przebudowy kolidujących sieci wod-kan i sieci cieplnej.( Autor Stanisław
oC
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tzak.
Budowlano- wykonawczy

Sieci

wod.-kan.

placu

· alVcę przed rozpoczęciem robót budowlanych.
? BUd~wlany
. Sieci energoelektryczne i oświetlenie

,

')

budowy

zostanie

przygotowany

przez

terenu. Autor Bogusław Pokojski
:Ii ~roJektDrogowy wraz z opisem stanowi część projektu budowlanego a wraz z kopiami
enbędzie stanowił integralną część Projektu Budowlanego fazy /I (decyzja o pozwoleniu na
~n~teren).
l~sleniudo projektowanego zespołu budynków należy podkreślić, że ruch kołowy związany
, ,zespołem(osobowy, dostawczy, obsługujący
itd.) odbywać się będzie od strony ulicy
. ,\V~J(Zołnierskiej). Jedynym wyjątkiem
będzie wyprowadzenie
potoków ruch z części
,',- :NeJ
Jak i autobusów
podjeżdżających
pod hotel bezpośrednio na projektowany dodatkowy
,pasulicy Głowackiego .
. ~\Vnleż:
Opis do Projektu Drogowego. Autor: Leszek Szymański.
:1 Projekt szaty roślinnej
w zakresie Inwentaryzacji
szatą roślinną i Projektu nasadzeń
lnych. Opracowanie dotyczące Inwentaryzacji i gospodarki zielenią oraz projektu nasadzeń
ionYchWraz~ opisem stanowi integralną część niniejszego Projektu Zagospodarowania
Terenu.
, Wadzona,przed przystąpieniem
do opracowań projektowych, szczegółowa inwentaryzacja
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.ma posłużyć do stworzenia wytycznych do gospodarki drzewostanem
oraz stanowić
ą przy przygotowaniu
projektu szaty roślinnej w zakresie
nasadzeń
przestrzenny obejmuje działkę nr 129, obręb 109 oraz jej najbliższe otoczenie.
'ewska i Joanna Jakubiak
Ochrony Przeciwpożarowej przygotowane zostały w formie" Bezpieczeństwo
lenia dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Nowe Centrum
AURUS w Olsztynie" przez rzeczoznawcę ppoż. T. Łozowskiego i stanowią oddzielne
ż~łączone do niniejszego projektu. Przygotowywany na etapie koncepcji wielobranżowej
od zapisu dotyczącego interpretacji wysokości biurowego budynku wysokiego
ną część niniejszego opracowania projektowego. Integralną część projektu
stanowi również pismo Ministra Infrastruktury upoważniające Prezydenta Miasta Olsztyn
żgody, w drodze postanowienia na_odstępstwo od warunków technicznych dla
inwestycji.
.
Infrastruktury z dnia 27czerwca 2011 stanowiące odpowiedź na wniosek Prezydenta
I
z dnia 31 marca 2011 uzupelnionz pismem z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie
do udzielenia zgody na odstępstwo umożliwiające wykonanie ściany z otworami
projektowanej budowie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką
upważniło Prezydenta Miasta Olsztyn do wyrażenia zgody, w drodze postanowienia, na
odstepstwo pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy ppoż
.z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Pozytywna opinia
została uzgodniona z komendantem wojewódzkim PSP w Olsztynie.
zasady całościowej kompozycji przestrzennej projektowanego placu na poziomie PO
diagonalnej na poziomie P2 wraz z przyległym otoczeniem bazują na kryteriach
no-użytkowym (dojazdy, dojścia/przejścia dla pieszych)
- konsekwentne wprowadzenie linii "diagonalnej"
stanowiącej, w zależności od
nizacji przestrzennej, krawędź/ścianę
obiektu kubaturowego, .krawędż'vpłaszczyznę
. obydwu poziomach zagospodarowania terenu w obrębie działki inwestora).
(powiązanie optyczne urbanistycznego wnętrza zespołu z otoczeniem)
(operowanie teksturą i kolorem materiałów, wprowadzenie
powierzchni zieleni
~\AI",r1()\M
itd.)
nn""nn\M"'nia przy kształtowaniu otoczenia, tak w planie jak i w przestrzeni, polega na
'·.,..',fOlO',"U elementów
powierzchniowych (obszary zieleni, wody, utwardzone powierzchnie placu
oraz liniowych (ukształtowanie schodów terenowych, ramp; kierunek dróg podjazdowych,
promenady wraz z jej składowymi elementami jak balustrada, kierunek układania
I posadzki kamiennej, aranżacja obszarów zielonych, ułożenie
systemu odwadniającego
.•.••."'''n'''·''vanie ciągów oświetleniowych) wzdłuż linii "diagonalnej i "promenadowej" prowadzącej
i Piłsudskiego od Starego Miasta do Planetarium, czy wreszcie punktowych (odpowiednio
system oświetlenia powierzchni placowych, kwiatonów, liniowo stawianych ciągów
kwentnego podkreślania istotnych zasad kompozycyjnych determinowanych
przez
przestrzenno-urbanistycznego
i wymogów/warunków
narzuconych przez miasto.
elementem ukształtowania
placu i całego otoczenia jest całkowite
respektowanie
użytkowania otoczenia budynku przez osoby niepełnosprawne.
Wejścia/zejścia
na
projektowanego
sztucznego krajobrazu wyposażone są w system ramp dla osób
ych względnie powiązane są z dojściami do wind. Dostęp do części usługowej jest
, . lCU dziedzińca wewnętrznego.
~uczęści mieszkalnej prowadzony jest wzdłuż wschodniej elewacj budynku systemem ramp.
o części biurowej wysokiej - podobnie jak do części mieszkalnej
. doczęści biurowej niskiej - z poziomu terenu urządzonego przy budynku od strony Aleji
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,~dladziałki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki obręb 109 nr ew.
'jdziałkami obręb 109 o nr 108/5,109/3,109/7,109/8,110/2,111/2,112/4123/1,123/2,
. 1,124/2130 obręb 70 nr ewid 101/2 obęb 71 nr ew 70/1 przeznaczonych na aranżację
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