
 

 

EGZ.1 EGZ. 2 EGZ. 3 EGZ. 4 EGZ. 5 

URZĄD - WA GINB INWESTOR INWESTOR AKKA 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

 
NAZWA IWESTYCJI 
 
 
 

 
MONTAŻ ELEMENTÓW TZW. MAŁEJ 

ARCHITEKTURY I SYSTEMU IDENTYFIKACJI 
WIZUALNEJ W ZESPOLE KLASZTORNYM 

PRZY UL. WYSOKIEJ 1 W TUCHOWIE 
 

 
ADRES OBIEKTU 

 
33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1 

 
 
NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI 

 
Działka nr 731, Jed. Ewid. Tuchów-Miasto, 

Obręb 0001 Tuchów 
 

 
INWESTOR 
 

 
ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO 

ODKUPICIELA               
DOM ZAKONNY W TUCHOWIE                                                                               

                                                                        
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

 
 
 

 
AKKA Pracownia Architektoniczna  

Pracownia: 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 
pracownia@akka-architekci.pl 

www.akka-architekci.pl  t.12 632 18 53 
  

 
KATEGORIA OBIEKTU 

 
VIII 

 
 
DATA 

  
MARZEC  2020 

 

 
Wykaz projektantów 

 
 

Imię i nazwisko 
 

 
Zakres 

opracowania 

 
Nr uprawnień 

 
Data 

 
Podpis 

 
Projektant: 
(spec. architektoniczna) 
mgr inż. arch.  
Agata Kita Kosowska  
 
Sprawdzający: 
(spec. architektoniczna) 
mgr inż. arch.  
Andrzej Kosowski 
 

 
 

 
 
 

Architektura 
 
 
 

 

 
MPOIA/ 

058/2009 
 

 
 

MPOIA/ 
011/2004 

 

 
 

III 2020 
 
 
 
 

III 2020 
 

 
 

 

 

 
P R A C O W N I A   A R C H I T E K T O N I C Z N A 



 

 

MONTAŻ ELEMENTÓW TZW. MAŁEJ ARCHITEKTURY I SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ W ZESPOLE 
KLASZTORNYM PRZY UL. WYSOKIEJ 1 W TUCHOWIE 

 

 
 
 
 
 

SPIS ZAWARTOŚCI  
 
 

 CZĘŚĆ OPISOWA 
  
 1. Dane ogólne 
 2. Podstawa opracowania 
 3. Zakres i przedmiot opracowania 
           4. Charakterystyczne parametry techniczne 
 5. Opis rozwiązań projektowych  
           6. Dane dotyczące szczegółowych uwarunkowań terenu 
           7. Uwagi końcowe 
 
 
 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
          A1-PZT. Projekt Zagospodarowania Terenu ……………...………..……... skala 1:500 
          A2-DET. Detale wyposażenia zewnętrznego ………...……….…………….………... bs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MONTAŻ ELEMENTÓW TZW. MAŁEJ ARCHITEKTURY I SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ  

W ZESPOLE KLASZTORNYM PRZY UL. WYSOKIEJ 1 W TUCHOWIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS DO PROJEKTU  
 

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Temat:                          MONTAŻ ELEMENTÓW TZW. MAŁEJ ARCHITEKTURY I  
                                            SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ W ZESPOLE  
                                             KLASZTORNYM PRZY UL. WYSOKIEJ 1 W TUCHOWIE 
1.2.Obiekt:                           Elementy tzw. „małej architektury” i system identyfikacji wizualnej 
1.3. Działki nr:                      część działki nr 731, jedn. ewidencyjna: Tuchów-Miasto, obręb:  
                                             0001 Tuchów 
1.3. Adres:                           ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów 
1.4. Inwestor:                       Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela,  
                                             Dom Zakonny w Tuchowie 
1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna 
                                            Pracownia: 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 
                                            Email: pracownia@akka-architekci.pl, tel. (012) 632 18 53 
1.6. Projektant:                   mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. Nr MPOIA 058/2009 
1.7. Sprawdzający:             mgr inż. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
2.1. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem 
2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Tuchów dla miasta Tuchowa 
2.3. Prawomocne Pozwolenie konserwatorskie nr 120, WUOZ w Tarnowie 
2.4. Mapy: ewidencyjna, zasadnicza i sytuacyjno-wysokościowa  
2.5. Obowiązujące przepisy – ustawy, rozporządzenia, normy  

 
  
3. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montażu elementów tzw. małej architektury 

i systemu identyfikacji wizualnej w Zespole Klasztornym przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie.  

 

Projekt w sposób szczegółowy przedstawia elementy wyposażenia zewnętrznego (tzw. małej 

architektury i systemu identyfikacji wizualnej). Ma on na celu poprawę estetyki przestrzeni 

wokół zabytkowego kościoła i zespołu klasztornego, poprawę dostępności informacyjnej oraz 



 

 

dostosowanie do obowiązujących standardów. Zakres opracowania obejmuje następujące 

wyposażenie: 

A. Ławki  

B. Kosze  

C. Głazy dekoracyjne  

D./E. Tablice informacyjne   

      F. Krzewy / kwiaty dekoracyjne, trawnik 

 

Przedmiotowy projekt jest uszczegółowieniem projektu rewitalizacji Zespołu Klasztornego na 

Wzgórzu Lipowym w Tuchowie, ale dotyczy montażu nowych elementów tzw. małej 

architektury i systemu identyfikacji wizualnej, które nie były objęte w/w projektem. Powyższy 

projekt nie narusza obowiązujących parametrów, obszaru oddziaływania, zapisów z Planu 

MPZP, ani innych wcześniejszych decyzji administracyjnych.  

 
 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE   
 
4.1     Powierzchnia działki: 731……………………………………………………..…. BEZ ZMIAN 

4.2     Powierzchnia utwardzona ………………………………………………………. BEZ ZMIAN                                

4.3      Powierzchnia biol. czynna ……………………………………………………...  BEZ ZMIAN                                

 
 

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  
 
A. ŁAWKI                                                                                                                                                                     

Ławki z oparciem i podłokietnikami – 4 sztuki.  

Ławki powinny spełniać wymagania odpowiednich norm w zakresie szczelin i otworów, bez 

ostrych krawędzi. Ławki powinny być zamontowane do istniejącej nawierzchni granitowej wg 

wytycznych producenta. Stylistyka ławek i koszy powinna być spójna pod względem 

estetycznym z otoczeniem, czyli powinna nawiązywać do nowego ogrodzenia, bram, furtek itd. 

Rysunki warsztatowe ławki powinny zostać wykonane przez wykonawcę i przedstawione do 

akceptacji Architektowi i Inwestorowi przed realizacją inwestycji. 

Projekt - wg załączonych rysunków szczegółowych i opisów na rysunkach. 

 

B. KOSZE 

Kosze na śmieci – 2 sztuki.  

Kosze stojące do zamontowania do istniejącej nawierzchni granitowej lub przenośne wg 

wytycznych producenta. Kosze wykonane z elementów stalowych ocynkowanych ogniowo i 



 

 

malowanych proszkowo w kolorze ogrodzenia i ławek. Stylistyka ławek i koszy powinna być 

spójna pod względem estetycznym z otoczeniem, czyli powinna nawiązywać do nowego 

ogrodzenia – jak opis wyżej. Rysunki warsztatowe kosza powinny zostać wykonane przez 

wykonawcę i przedstawione do akceptacji Architektowi i Inwestorowi przed realizacją 

inwestycji 

Projekt - wg załączonych rysunków szczegółowych i opisów na rysunkach. 

 

C. GŁAZY DEKORACYJNE 

Głazy kamienne – szlachetne lub narzutowe tworzące dekoracyjną bryłę w postaci kopca z 

figurą lub wodotrysku/fontanny układane na istniejącym trawniku. Sumaryczna wysokość dla 

głazów: ok. 150cm, średnica: ok. 150-200cm. Lokalizacja dla głazów - zgodnie z rysunkiem 

szczegółowym i opisami technicznymi. 

 

D i E. TABLICE INFORMACYJNE 

Tablice – 2 sztuki.  

Tablice informacyjne: szklana i szklano-aluminiowa, w najbliższym otoczeniu zabytkowych 

budynków w ramach systemu informacji wizualnej (informacja przestrzenna). Tablice powinny 

być odporne na niekorzystne czynniki atmosferyczne, nie powinny zmieniać wyglądu (np. 

wybladłe kolory, deformacje itd.) z upływem lat. Lokalizacja tablic oraz poglądowy projekt – wg 

załączonych rysunków szczegółowych i opisów technicznych. Rysunki warsztatowe tablic 

powinny zostać wykonane przez wykonawcę i przedstawione do akceptacji Architektowi i 

Inwestorowi przed realizacją inwestycji 

 

F. ZIELEŃ: KRZEWY, TRAWNIKI 

Powierzchnia: 90m². 

Projektowana zieleń niska w miejscu istniejącej zieleni w postaci trawników i krzewów 

ozdobnych. Należy wykonać wyrównanie ziemnych nierówności (plantowanie) poprzez 

nawiezienie na grunt rodzimy warstwy nasypowej (wegetacyjnej z humusu), którą należy 

ułożyć na warstwie drenującej z pospółki. Docelowo, teren powinien być porośnięty zielenią 

niską w postaci wyselekcjonowanej trawy (mieszanka traw) oraz krzewów ozdobnych np. 

różanych lub innych, które zachowują liście i są zielone przez cały rok (zimozielone). Krzewy 

powinny być odporne na mrozy i mieć charakter krzewów płożących. 

 

 

 



 

 

6. DANE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH UWARUNKOWAŃ TERENU  
 

• Na terenie Zespołu Klasztornego obowiązują ustalenia strefy A ścisłej ochrony 

konserwatorskiej. Teren inwestycji znajduje się na obszarze układu urbanistycznego 

wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-149 z dnia 07.03.1978r. Kościół 

klasztorny jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-189 z dnia 25.04.1970r. 

oraz klasztor pod numerem A-1502/M z dnia 11.07.2018r. 

• Przedmiotowa inwestycja uzyskała pozwolenie konserwatorskie nr 120 wydane przez 

Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Tarnowie. 

• Elementy tzw. „małej architektury” i system identyfikacji wizualnej są zgodne i 

zachowują parametry określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego dla miasta Tuchów dla strefy 3UKS.  

• Elementy tzw. „małej architektury” i system identyfikacji wizualnej nie były 

objęte zakresem wcześniejszych projektów budowlanych. 

•  Zakres projektu nie narusza obowiązujących parametrów technicznych, obszaru 

oddziaływania, zapisów z Planu MPZP, ani innych decyzji administracyjnych.  

• Na podstawie Opinii Geotechnicznej ustala się przedmiotowe warunki gruntowe jako 

proste, a obiekty budowlane zalicza do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 
7. UWAGI KOŃCOWE  

 
• Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi 

Normami i przepisami BHP. 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i certyfikaty 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejącą infrastrukturę 

techniczną poprzez wykonanie odkrywek. Wszystkie prace ziemne wykonywane w okolicy 

urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie i z należytą ostrożnością i zabezpieczeniem. 

• Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w przedmiotowym projekcie należy 

traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu 

projektu – na poszczególne elementy należy przygotować warsztatowe rysunki wykonawcze i 

uzgodnić szczegółowe rozwiązania techniczno-estetyczne, zarówno z Architektem, jak i z 

Inwestorem. 

• Jakiekolwiek zmiany Projektu wymagają uzgodnień z Architektem. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 

ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być 

traktowane tak, jakby były ujęte w obu. 



 

 

• W przypadku rozbieżności jakiegokolwiek elementu dokumentacji branżowej podczas 

realizacji inwestycji należy zgłosić Architektowi, który zobowiązany będzie do 

rozstrzygnięcia problemu.  

• W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych wykonawca, przed 

złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny 

jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności 

będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

• Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji jednocześnie i dokonać 

obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. 

• Zobowiązuje się wykonawcę prac do uzyskania dobrego efektu końcowego, 

niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 

Inwestora, definiującej usługę do wykonania. W razie jakikolwiek niejasności, 

bądź wątpliwości należy skontaktować się z Architektem. 

• Dokumentacja powykonawcza, pomiary i uzgodnienia w gestii wykonawcy. 

Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową polega na 

porównaniu wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Przy przekazywaniu 

inwestycji do eksploatacji, wykonawca jest obowiązany dostarczyć Inwestorowi 

dokumentację powykonawczą wielobranżową. 

 

 
 

Opracowanie: 
 

AKKA Pracownia Architektoniczna 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska 
Upr. MPOIA 058/2009 

 
 

Kraków, marzec 2020 
 

 

 

 

 

 






