ZAŁĄCZNIK NR 4
Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, o której mowa w art. 6 ustawy zawiera
w szczególności informacje w zakresie:
a) struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie
podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Inwestycja mieszkaniowa polega na nadbudowie o jedną kondygnację budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Nr 2, z lokalami użytkowymi i wbudowanym garażem podziemnym przy ulicy
Podleskiej w Mikołowie. Planowana nadbudowa budynku polegać będzie na aranżacji pustki
dachowej i podziale uzyskanej powierzchni na dziewięć lokali mieszkalnych z tarasami. Adres:
Mikołów ulica Podleska obok budynku nr 52, nr działki 2286/110 obręb 0029 Mikołów, karta mapy
4 o pow. 6020m2, KA1M/00085153/0.
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny stanowi część zespołu budynków mieszkalnych
„Apartamenty na Gniotku”. Budynek Nr 2 pełni tylko funkcję mieszkaniową z lokalem użytkowym
- przychodnia lekarska. Jest to budynek trzy kondygnacyjny, z kondygnacją podziemną- garażem,
a po nadbudowie – budynek czterokondygnacyjny.
Budynek skomunikowany jest z terenem bez kolizyjnie. Zadaszone wejście jest dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strefę wejścia do budynku pełni wiatrołap z dostępem
do wydzielonego pomieszczenia technicznego, w wiatrołapie zlokalizowano miejsce na skrzynki
pocztowe lokatorskie. Poza wiatrołapem wydzielono szachty instalacyjne z urządzeniami
pomiarowymi,dostępnymi z komunikacji ogólnej. Miejsce przechowywania wózków i rowerów
zlokalizowano na parterze pod biegiem schodowym otwartej klatki schodowej. Mieszkania
zlokalizowane na parterze budynku będą miały tarasy połączone z ogródkami lokatorskimi.
Na parterze zlokalizowano mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i 11
mieszkań oraz wydzielony lokal użytkowy pełniący funkcje przychodni lekarskiej. Na pozostałych
dwu kondygnacjach zlokalizowano po 15 mieszkań, a po nadbudowie na ostatniej kondygnacji 9
mieszkań. Razem 42 mieszkania, a po nadbudowie razem 51 mieszkań. W kondygnacji podziemnej
zlokalizowano garaż dla samochodów osobowych - 38 miejsc. Garaż podziemny stanowi odrębną
wydzieloną strefę pożarową zajmująca całą kondygnacje podziemną. Do garażu prowadzi
zadaszony wjazd z wydzieloną pochylnią dla ludzi. Drugim wyjściem ewakuacyjnym jest
wydzielona klatka schodowa. Dla skomunikowania garażu z mieszkaniami zaprojektowano windę
w wydzielonej strefie klatki schodowej. Garaż jest zaopatrzony w dwa hydranty i jest wentylowany
mechanicznie. Ścieki z garażu są neutralizowane w separatorze i odprowadzane do kanalizacji
zgodnie z projektem branżowym. Strop nad nieogrzewanym garażem jest izolowany cieplnie
i akustycznie 12 cm wełny mineralnej zagruntowanej. PRZYCHODNIA LEKARSKA
-AMBULATORIUM - Podstawowa Opieka Zdrowotna: Ambulatorium stanowi wydzielona strefę
z kondygnacji parteru dostępną z poziomu terenu poprzez czterostopniowe schody zewnętrzne
i pochylnie dla niepełnosprawnych. W ambulatorium zaprojektowano: 4 pokoje przyjmowania
pacjentów ogólne, jeden gabinet USG /opisowy, gabinet diagnostyczno -zabiegowy z możliwością
pobierania prób do analiz z zachowaniem rozdziału czasowego, poczekalnię z otwartą rejestracją,
pomieszczenie higieniczno –sanitarne dla niepełnosprawnych dla pacjentów, pomieszczenie
higieniczni-sanitarne męskie dla pacjentów, zaprojektowano ponadto pokój biurowy, pomieszczenie
porządkowe z możliwością czasowego przechowywania odpadów medycznych, magazyn czystej
bielizny, w części socjalnej personelu zaprojektowano szatnię personelu z łazienką, pomieszczenie
socjalne. W ambulatorium nie przewiduje się prowadzenia sterylizacji. Pomieszczenia
ambulatorium będą wentylowane hybrydowo mechanicznie z układem nawiewno-wywiewnym .
W sąsiedztwie będzie BUDYNEK NR 1 mieszkaniowy wielorodzinny też stanowiący część zespołu
budynków mieszkalnych „Apartamenty na Gniotku”. Budynek 1 pełni tylko funkcję mieszkaniową.
Jest to budynek trzy kondygnacyjny, bez kondygnacji podziemnej.

Istniejąca działka stanowi niezagospodarowaną łąkę w pobliżu wzniesienia „Gniotek”. Porośniętego
zagajnikiem samosiejek. Projektowane zagospodarowanie terenu poza zapewnieniem obsługi
komunikacyjnej osiedla ma na celu wzbogacenie biosfery terenu poprzez nasadzenia drzew i roślin
zbliżonych do występujących w otoczeniu. W strefie rekreacyjnej projektuje się polder
z roślinnością trawiastą (odniesienie do istniejącej łąki) oraz fontannę wzbogacającą jonizację
powietrza. Wokół budynku na poziomie parteru zaprojektowano niewielkie ogródki lokatorskie
wydzielone żywopłotami. Duża część parkingów i ciągów pieszo-jezdnych została zaprojektowana
z nawierzchnią przerastająca niską trawą.
b) układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektów
o funkcji podstawowej:
Według układu urbanistycznego, czyli planowania przestrzennego miast i osiedli oraz podczas ich
powstawania bierze się pod uwagę dotychczasową zabudowę, jak również pojawiające się deficyty
w zabudowie całego miasta. Uchwalony w lutym ubiegłego roku Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla dzielnicy Gniotek wychodzi naprzeciw takiego deficytu w postaci możliwości
zabudowy w tym rejonie osiedla mieszkalnego wielorodzinnego.
c) przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych
i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania
terenu:
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny NR 2 posiada przyłącze wodociągowe
z miejskiej sieci wodociągowej, projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej:
odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej, zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej
sieci energetycznej, zaopatrzenie w ciepło poszczególnych lokali mieszkalnych z indywidualnych
pieców gazowych dwufunkcyjnych o mocy poniżej 24 kW zlokalizowanych w łazienkach lub
w wydzielonych pomieszczeniach gospodarczych zasilanej gazem z sieci miejskiej. Natomiast
obsługa komunikacyjna będzie z drogi publicznej - ulicy Podleskiej w Mikołowie.
d) etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu:
BUDYNEK NR 2 będzie realizowany w 2 etapie inwestycji, natomiast BUDYNEK NR 1 będzie
realizowany w 1 etapie inwestycji wraz z przynależną infrastrukturą (zbiorniki na wody opadowe,
przyłącza) i zagospodarowaniem terenu (dojazd, parkingi, zagospodarowanie zielenią).
e) powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi:
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o wys.12,47m z dachem płaskim i attyka maskująca konieczne spadki. Prostopadłościenna bryła
budynku została urozmaicona wykuszami, wnękami typu loggia i balkonami. Na ostatniej
kondygnacji cofniętej od lica budynku zaprojektowano apartamenty z tarasami. Nad wejściem
zaprojektowano zadaszenie przeszklone podwieszane do ściany budynku. Na elewacji zastosowano
pastelowe odcienie szarości i beżu oraz biel. Wejście do budynku będzie obłożone materiałem
naturalnym kamiennym (szary łupek). BUDYNEK NR 2 i BUDYNEK NR 1 stanowi element
niewielkiego osiedla domów wielorodzinnych, ze wspólną częścią rekreacyjną, parkingami
i ciągami pieszo jezdnymi. W sąsiedztwie projektowanych budynków zabudowa architektoniczna
jest zróżnicowana, pozbawiona elementów charakterystycznych. Jednakże zgodnie z poniższym
fragmentem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołów – najbliższa okolica jest
przeznaczona pod tego typu zabudowę z symbolem 2MWU i 1MWU.

f) wizualizację proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzoną w sposób
umożliwiający zapoznanie się z nią osobom nieposiadającym wiedzy specjalistycznej:

