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1.0 PODSTAWA PRAWNA DLA POSTĘPOWANIA POPRZEDZAJĄCEGO ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE. 
 
Użyte pojęcia: 
Art. 29. 2. - Ustawa Prawo Budowlane – pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających 
na: 
12) – przebudowie dróg , torów urządzeń kolejowych. 
15) – instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych. 
 
Art. 4.2) - ustawa z dnia 21 marca 1985 z późn. zm. – o drogach publicznych: 
Droga – budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, stanowiącymi całość techniczno – 
użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 
 
Art. 4.1) - ustawa z dnia 21 marca 1985 z późn. zm. – o drogach publicznych: 
Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są 
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i 
obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 
 
Art. 3.1) - Ustawa Prawo Budowlane: 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową. 
 
Art. 3.3) - Ustawa Prawo Budowlane: 
Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi. 
 
Art. 3.9) - Ustawa Prawo Budowlane: 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym, służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. 
 
Art. 3.7a) - Ustawa Prawo Budowlane: 
Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych … w zakresie dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
 
Art.  3.8)  –  Ustawa  Prawo  Budowlane: 
Remont – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
 
1.1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi – ul. L. Miki w miejscowości Żernica w zakresie remontu nawierzchni jezdni, 
podbudowy, przebudowy pobocza oraz instalacji urządzeń odwadniających. Wnioskowany obszar położony jest w 
obrębie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
1.2. Lokalizacja inwestycji. 
Inwestycja zlokalizowana w granicy działki ewidencyjnej nr 186/152, 190/3, 204/11, 217/11, 219/9, 241/23, 332/19, 
334/20, 467/2, 518/107, 535/139, 583/11, 588/137, 717/11, 822/14, 832/19, 833/19, 840/99, 841/99, 842/99, 
874/10, 885/139, 899/152, 910/146, 1010/23 w Żernicy i zamyka się w liniach rozgraniczających obszaru A 8 KDD – 
tereny dróg publicznych klasy dojazdowa, A 1 KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorcza. 
 
1.3. Zakres rzeczowy przedmiotu inwestycji. 
Zakres rzeczowy inwestycji: Remont drogi – ul. L. Miki w miejscowości Żernica w zakresie remontu nawierzchni jezdni, 
remontu podbudowy, przebudowy pobocza, remontu placu postojowego oraz instalacji urządzeń odwadniających. 

- remont nawierzchni na dz. Nr 186/152, 190/3, 204/11, 217/11, 219/9, 241/23, 332/19, 334/20, 467/2, 518/107, 
535/139, 583/11, 588/137, 717/11, 822/14, 832/19, 833/19, 840/99, 841/99, 842/99, 874/10, 885/139, 899/152, 
910/146, 1010/23; w Żernicy w zakresie zgłoszenia właściwemu organowi (wymiana konstrukcji, dostosowanie do 
zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej – 
bitumicznej. 
- remont podbudowy w części remontowanej nawierzchni w zakresie wymiany podbudowy 
-instalowanie urządzeń na obiektach o których mowa Art. 29. pkt.2.pdpkt 15) – instalację deszczową wykonaną w drodze 
publicznej ul. L. Miki w ramach remontu drogi o którym mowa w Art. 29. pkt.2.pdpkt 12) - Ustawy Prawo Budowlane przy 
zachowaniu istniejącej granicy pasa drogowego. 
- remont placu postojowego w zakresie wymiany nawierzchni na kostkę betonową wibroprasowaną. 
 
 
 



2.0. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI W STANIE OBECNYM. 
 
2.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego: 
Na podstawie materiałów archiwalnych oraz wizji lokalnej w terenie, 
 
2.1.1. Granica pasa drogowego: 

W stanie istniejącym omawiana granica pasa drogowego stanowi drogę gminną - publiczną ul. L. Miki Administratorem 
drogi jest Urząd Gminy Pilchowice. Przedmiotowa droga w granicy objętej wnioskiem położona jest w obszarze istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej w jednostce ewidencyjnej Żernica. 
Linie rozgraniczające o różnym sposobie użytkowania dla drogi klasy D o szerokości w liniach 10,0m – zgodnie z wyrysem i 
wypisem aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
2.1.2. Droga: 
Ulica L. Miki jest drogą gminną o parametrach dojazdowej, jedno jezdniowa - posiadającą dwa pasy ruchu nie wyznaczone 
jednoznacznie w planie. 
Omawiany teren położony jest w obrębie aktualnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Droga z uwagi na niewielkie natężenie ruchu klasyfikowana do kat. D. 
Droga komunikacyjnie zapewnia dojazd do nieruchomości gruntowych – zabudowań jednorodzinnych w bezpośredniej 
lokalizacji, szkoły oraz kościoła. Przedmiotowa droga gminna bezpośrednio połączona jest z drogą publiczną – drogą 
powiatową ul. Szafranki. 

a) obiekty i urządzenia drogowe związane z utrzymaniem ruchu: 

Klasa drogi: „D ” 
Kategoria ruchu: KR 3 
Jezdnia: szerokość w przedziale od 3,7 do 6,50m 
Pobocze: w przeważającej części gruntowe + jednostronny chodnik o długości około 500 metrów występujący od początku 
zakresu. 
Wyposażenie techniczne drogi: 
Urządzenia odwadniające -  odwodnienie powierzchniowe, odbiornik wód - istniejąca kanalizacja deszczowa. 
Przedmiotowa droga posiada system odwodnienia powierzchniowego, wody opadowe odprowadzane są do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Z uwagi na niewydolność istniejącego systemu odwodnienia oraz zastosowania nieprzepuszczalnej 
nawierzchni zostanie zainstalowane urządzenie odwodnienia drogi w postaci instalacji kanalizacji deszczowej średnicy 
315mm, woda deszczowa zostanie przejęta za pośrednictwem wpustów deszczowych D400. 
Inne urządzenia służące utrzymaniu ruchu – brak. 
 

b) Obiekty i urządzenia drogowe nie związane z utrzymaniem ruchu: 
 
„infrastruktura” – obiekty sieciowe nie związane z utrzymaniem ruchu: 
W omawianym  terenie znajdują się istniejące obiekty infrastruktury technicznej m.in.: 
- wodociągowa i sanitarna - stanowiące  własność Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne 
- elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna – własność Vattenfall Distribution Poland S.A. 
- teletechniczna - własności TP.S.A 
-  gazowa – własność Górnośląska Spółka Gazownictwa 
- kanalizacja deszczowa – własność UG Pilchowice 
 

c) Obsługa komunikacyjna: 
Przedmiotowa droga o parametrach dojazdowej, obsługuje tereny mieszkaniowe budownictwa  jednorodzinnego. Udział 
pojazdów o obciążeniu osi 115KN w grupie pojazdów ciężkich z przyczepami wynosi 8% -20%. 
 

d) Odwodnienie drogi: 
Przedmiotowa droga posiada system  odwodnienia powierzchniowego z odbiornikiem – istniejącą kanalizacją deszczową. 
Z uwagi na jej płytkość oraz zdecydowaną niewydolność stosuje się nową nitkę instalacji urządzeń odwadniających. 
 

e) Istniejący drzewostan: 
W bezpośredniej lokalizacji zakresu wniosku nie zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem. Nie przewiduje się wycinki 
istniejącego drzewostanu. 
 

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 
Projektowane zagospodarowanie  terenu obrazuje plansza zagospodarowania terenu rys nr  A-01. 
Inwestycja budowlana remontu drogi gminnej ul. L. Miki zlokalizowana jest na nieruchomości o nr ew. 186/152, 190/3, 
204/11, 217/11, 219/9, 241/23, 332/19, 334/20, 467/2, 518/107, 535/139, 583/11, 588/137, 717/11, 822/14, 832/19, 
833/19, 840/99, 841/99, 842/99, 874/10, 885/139, 899/152, 910/146, 1010/23 w Żernicy jednostka ewidencyjna 
Pilchowice. 
Przedmiotowe zagospodarowanie zaplanowano na podstawie Ustawy – Prawo Budowlane, Ustawy o Drogach Publicznych 



oraz Ustawy o Planowaniu Przestrzennym. Zgłaszane zamierzenie inwestycji budowlanej remontu drogi przedstawia się w 
następującym zakresie: 
 
- Remont drogi. 
Remont drogi ul. L. Miki klasy D w granicy objętej wnioskiem – uwarunkowany został w głównej mierze regulacją 
szerokości, wzmocnieniem konstrukcji i wymianą nawierzchni. 
Droga posiadać będzie spadki zarówno podłużne jak i poprzeczne w wartościach dopuszczalnych zgodnie z projektem 
budowlano – wykonawczym branży drogowej. 
Warstwy konstrukcji stanowiącej podbudowę zasadniczą i pomocnicą zgodnie z projektem szczegółowym. Nawierzchnia 
na wnioskowanym remoncie drogi z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni zostanie uregulowana do 5 i 4 metrów. 
 
- Remont placu postojowego. 
Odnowienie placu postojowego polegać będzie na wymianie konstrukcji nawierzchni. Nowa warstwa wierzchnia 
wykonana zostanie z kostki brukowej. 
 
- Zabezpieczenia istniejących sieci infrastruktury technicznej. 
Trasa projektowanej instalacji kanalizacji przebiega przez tereny uzbrojone infrastrukturą podziemną, wodociągową, 
kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem prace budowlano-
montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

Roboty prowadzić pod nadzorem służb właścicieli urządzeń podziemnych. Przed zasypaniem dokonać komisyjnego 
odbioru z uwzględnieniem stanu przewodów kolizyjnych.  

Projektuje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej rurami ochronnymi np. typu AROTA o rozmieszczeniu 
przedstawionym na planszy sytuacyjnej projektu drogowego. 

UWAGI DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ: 

• Sieć wodno-kanalizacyjna:  
- wszystkie istniejące skrzynki zasuwowe na sieci i podłączeniach wodociągowych oraz skrzynki hydrantów podziemnych 
znajdujące się w remontowanych fragmentach zakresu należy wyregulować do rzędnych projektowych, 
- koszty regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia wodociągowego należy wliczyć w koszty przebudowy ulicy, 
 

• Sieć elektroenergetyczna: 
-  roboty ziemne w pobliżu kabla oraz przekopy kontrolne nN wykonywać ręcznie (przy wyłączonym spod napięcia kablu), 
pod nadzorem uprawnionego pracownika Vattenfall Distribution Poland, przed zasypaniem kabla spisać protokół robót 
zanikowych, 

• Sieć gazowa: 
-  projektowana instalacja kanalizacyjna nie krzyżuje się z siecią gazową, 

• Sieć teletechniczna: 
- w miejscach istniejących przejść pod jezdnią ulicy naleŜy kanalizacje teletechniczną rurami dwudzielnymi A120PS typu AROT 
wykluczającymi uszkodzenia mechaniczne 
- prace naleŜy zlecić firmie specjalistycznej z zakresu teletechniki posiadającej certyfikat jakości ISO, 
- wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyŜowań oraz zbliŜeń z siecią teletechniczną wykonywać ręcznie z zachowaniem wszelkich 
obowiązujących norm i pod nadzorem przedstawiciela upowaŜnionej w tym celu firmy: ATEM - POLSKA Sp. z o.o.ul. Francuska 70, 
40-028 Katowice, Tel. 032 251 96 64 

Tereny zielone. 
Z uwagi na przeznaczenie terenu – granica pasa drogowego, brak jest szczegółowych wielkości powierzchni, wytycznych 
co do zainwestowania nieruchomości poza jezdnią. 
Miejsce wolne od zabudowy układem komunikacyjnym zostanie wykorzystane jako strefa biologicznie czynna. 
 
Wyłączenie z produkcji rolnej. 
Przedmiotowa nieruchomość nie wymaga zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej, gdyż w takowej się nie znajduje. 
 
Projektowana inwestycja a osoby trzecie. 
Inwestycja nie będzie powodowała wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziaływania pola magnetycznego, 
wibracji i hałasu, zmian nasłonecznienia. 
 
 
 
 
 



4.0.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 
 
Powierzchnia nawierzchni jezdni w przedmiotowym zakresie wniosku: 
Remont drogi ul. L. Miki długość – 730,27 mb 
Remont drogi : część jezdna – 4055m2 
Remont placu postojowego place – 200 m2 
 
5.0.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DZIAŁKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKÓW 
 
Fragment ciągu przedmiotowej drogi gminnej objęty jest strefą B pośredniej ochrony konserwatorskiej. 
 
6.0.  WARUNKI GEOTECHNICZE I GÓRNICZE 
 
Teren przedmiotowych działek znajduje się poza zasięgiem wpływu eksploatacji górniczych. Nie ma wymogów 

zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegających uszkodzeniom spowodowanym deformacjami ciągłymi i nieciągłymi 

terenu. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania wód gruntowych, a więc panują dobre warunki wodne 

w położeniu konstrukcji nawierzchni. Projektowana inwestycja w całości zlokalizowana będzie w warstwie podłoża 

gruntowego o dobrych parametrach geotechnicznych.  

W pobliżu inwestycji nie stwierdzono istnienia żadnych studni gospodarskich, ujęć wody pitnej, źródeł, ani wysięków 

wody gruntowej. Na przedmiotowym obszarze panują proste warunki geotechniczne. 

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii technicznej. 
 

7.0.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU. 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2,art. 61 ust. 1 i 2, art.63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 65, art. 66 ust. 1 i 6, art. 68 

ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 156 oraz art. 173 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), a także na podstawie § 3 ust.1 pkt. 56 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem  przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), stwierdza się iż, nie zachodzi potrzeba 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, oraz sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. 

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 

z klasyfikowaniem  przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z art. 173 ust. 2 

pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko - drogi publiczne o nawierzchni 

utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1  pkt. 29 i 30 w/w rozporządzenia Rady Ministrów, z wyłączeniem ich  remontu 

i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, 

przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji 

oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg, zaliczane są do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagany. 

Projektowana inwestycja nie należy do mogących szczególnie pogorszyć środowisko naturalne. Z uwagi na 

powyższe inwestycja nie podlega uzyskaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. Inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko naturalnie zgodnie z 

ustawą z 24 września 2002r. (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami i ustawą z 18 maja 2005 o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych ustaw) 

Stwierdza się, że remont drogi nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i działki sąsiednie. 

o Nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej a także wyposażenia 
technicznego powodującego szkodliwe promieniowanie lub oddziaływanie pola magnetycznego. 



o Nie przewiduje się żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu powodujących 
jakiekolwiek emisje hałasu i wibracji 

o Planowania inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód 
o Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejących 

stosunków wodnych  

 
8.0.  ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 
 
Odwodnienie wód opadowych z układu drogowego poprzez zainstalowane urządzenie o którym mowa w art. w postaci 
wpustów deszczowych na instalacji deszczowej z odbiornikiem do sieci kanalizacji miejskiej. 
Ponadto informuje się iż ścieki deszczowe z rozważanej zlewni zostaną podczyszczone poprzez osadniki we wpustach 
deszczowych. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi - niema potrzeby 
zastosowania dodatkowych obiektów oczyszczających z uwagi na klasę techniczną drogi na podstawie Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z  dnia  8 lipca 2004 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego DZ.U.2004 nr 168 poz.1763 -art. 19 .1. 
 
9.0.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE 
 
Obszar oddziaływania na działki sąsiednie zamyka się w granicach dz. nr o nr ew. 186/152, 190/3, 204/11, 217/11, 219/9, 
241/23, 332/19, 334/20, 467/2, 518/107, 535/139, 583/11, 588/137, 717/11, 822/14, 832/19, 833/19, 840/99, 
841/99, 842/99, 874/10, 885/139, 899/152, 910/146, 1010/23 w Żernicy jednostka ewidencyjna Pilchowice. 
Projektowana inwestycja ma na celu poprawienie  zagospodarowania lokalnego i obsługi komunikacyjnej terenu w 
bezpośredniej i pośredniej lokalizacji inwestycji. Nie ma negatywnego wpływu na parcele sąsiednie. 
 
Uciążliwość obiektu 
Zakres uciążliwości projektowanego obiektu o szerokości 50cm pasa względem zakresu inwestycji pokazano w części 
rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu. Rodzaje uciążliwości związane z planowaną inwestycją to roboty 
ziemne, prace sprzętem zmechanizowanym. 
 
10.0  INFORMACJE DOT. MAS ZIEMNYCH 
 
Grunty z wykopów nie posiadające wystarczających parametrów wytrzymałościowych możliwych do ponownego użycia 
generalny 
Wykonawca usunie poza obręb budowy w miejsce dostępne dla jego utylizacji. 
 
11.0  INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
11.1 KATEGORIA OBIEKTU. 
Zgodnie z prawem budowlanym dz. U. 1994 Nr 89. Poz. 414 
Drogi - KATEGORIA OBIEKTU –XXV, 

 

11.2 TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEŻONYM ZE WZGLĘDU NA OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA. 
Przedmiotowa i przyległe parcele nie leży w terenie o charakterze zastrzeżonym o którym mowa w aktualnie 

obowiązującym prawie geodezyjno kartograficznym. 
 
11.3 ZAGADNIENIA P.POŻ. 
Geometria wjazdów i wyjazdów zaprojektowana w sposób zapewniający minimalne promienie zewnętrzne skrętu dla 
wozu bojowego. 
 
11.4 OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W opracowaniu uwzględniono obsługę osób niepełnosprawnych, obniżenia krawężników w miejscach przejść dla 
pieszych. 
 
11.5 ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty budowlane można rozpocząć jeżeli w terminie do 30dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, 
w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 
 
 

Opracował: 
Projektant:  mgr inż. arch. B. Ślusarczyk. 
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