Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o wszczęciu
procedury
dialogu
technicznego-Opis
techniczny przedsięwzięcia.

„BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT”
1. Lokalizacja:
Szerzawy, gmina Mogilno, dz. nr 15/8, 15/13 obręb Szerzawy, teren Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mogilnie.
2. Wstępne założenia/charakterystyka:
a) Zakłada się budowę schroniska dla zwierząt, w którym przebywać będzie mogło
około 200 zwierząt (od 3 do 4 w jednym boksie, w zależności od rodzaju
i wielkości).
b) Inwestycja obejmować będzie budowę boksów dla psów wraz z zapleczem
technicznym oraz budynków administracyjno-socjalnych. Schronisko należy
zaprojektować w harmonii i nawiązaniu do otoczenia.
c) Głównym założeniem jest by nowe schronisko było ważnym miejscem nie tylko
dla osób zainteresowanych adopcją zwierząt czy wolontariuszy, ale także
miejscem edukacji dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych.
d) Schronisko ma obsługiwać wszystkie gminy Powiatu Mogileńskiego, tj. Gmina
Mogilno, Gmina Strzelno, Gmina Dąbrowa, Gmina Jeziora Wielkie.
e) Głównym aktem prawnym określającym wymagania dla schroniska jest
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158 poz.1657).
f) Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej muszą
być zgodne z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów, m.in.:
•

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów

robót

budowlanych

określonych

w

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

programie

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072),

•

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013 r., poz. 762),

•

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.

g) Roboty budowalne należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami w tym zakresie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
h) W ramach wybudowanej infrastruktury dopuszcza się możliwość prowadzenia
dodatkowych usług np.: usługi weterynaryjne czy hotel dla zwierząt.

