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I. Informacje wstępne.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa fragmentu drogi pożarowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stanicy.

2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Pilchowice z siedzibą przy ul. Damrota, 6 44-145 Pilchowice.

3. Zakres opracowania
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  zagospodarowania  terenu  budowy  fragmentu  drogi  pożarowej  przy
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy. 
Zakres robót:

Projektowane roboty demontażowe i rozbiórkowe w zakresie zagospodarowania terenu:
• demontaż  nawierzchni  częściowo  utwardzonej,  oczyszczenie  terenu  (istnieją  droga  dojazdowa  od

strony wschodniej),
• wykopanie krzewów przeznaczonych do wycinki,

Projektowane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu:
• budowa nawierzchni utwardzonych w  tym zapewnienie drogi pożarowej,
• nasadzenia krzewów,
• wykonanie nawierzchni trawiastej.

4. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania 
• Umowa z Inwestorem nr IZP.47.2015 z dnia 31.08.2015 r. 
• Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.
• Uzgodnienia międzybranżowe
• Mapa do celów projektowych z dnia 11-12-2015r. Opracowana przez pracownię Usługi Geodezyjne

Geomaps mgr inż Adrian Niemiec z siedzibą przy ul. Leboszowska 28 w Pilchowicach.
• Opinia geotechniczna dla terenu zlokalizowanego w Stanicy przy ul.  Gliwickiej  18, działka 854/287

opracowana w listopadzie 2015 roku przez geologa mgr inż. J.Iwanicki, nr upr.V-1530,VII-1296.

5. Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z poźn. zmianami
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.

717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)
• Inne  wiążące  przepisy  prawa  oraz  normy  obowiązujące  w  zakresie  którego  dotyczy  niniejsza

dokumentacja
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II. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa fragmentu drogi pożarowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stanicy.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogólne.
Przedmiotowy  teren  opracowania  zlokalizowany  jest  w  centrum  Stanicy,  przy  ulicy  Gliwickiej.  Obszar
opracowania zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych o numerach: 699/292, 854/287,701/292,1001/285,
698/293, obręb: 0006 – STANICA, jednostka: 240504_2 PILCHOWICE. W zakresie opracowania zawiera się
fragment  istniejącej  drogi  dojazdowej  zlokalizowanej  przy  budynku  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w
Pilchowicach.  W  sąsiedztwie  terenu  opracowania  znajduje  się  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna
wolnostojąca, kościół, zabudowa przykościelna, cmentarz, tereny zielone oraz zbiornik wodny. W granicach
działek znajduje się budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z boiskiem, przestrzenią przedwejściową,
drogą wewnętrzną oraz powierzchnią biologicznie czynną. Krótsza elewacja budynku biegnie równolegle do
ulicy Gliwickiej,  w znacznym oddaleniu od krawędzi jezdni.  Dojazd na teren odbywa się z ulicy Gliwickiej.
Główne wejście do budynku znajduje się w ścianie południowej i jest umieszczone wyżej niż otaczający teren. 

2.2. Istniejąca infrastruktura techniczna.
Przez teren inwestycji przebiega instalacja telekomunikacyjne. 

2.3. Ukształtowanie terenu.
Istniejąca droga dojazdowa znajduje się na terenie o niewielkich różnicach wysokościowych.

2.4. Szata roślinna.
Na terenie inwestycji występuje niewielki zieleniec, gdzie rośnie żywopłot.

2.5. Układ komunikacyjny.
Droga dojazdowa dla terenu szkoły znajduje się poza ogrodzeniem obiektu  szkolnego od strony wschodniej i
posiada wjazd z ul. Gliwickiej.

2.6. Istniejące obiekty budowlane kubaturowe
W obrębie obszaru opracowania nie występują obiekty kubaturowe.

2.7. Planowane prace rozbiórkowe i demontażowe oraz budowlane w zakresie 
zagospodarowania terenu

2.7.1. Prowadzenie robót rozbiórkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie  konieczne  i  wymagane
stosownymi  przepisami  zabezpieczenia  i  oznakowania  prowadzonych  robót,  umieścić  tablice
ostrzegawcze, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, oraz przygotować się do sprawnego usuwania z
terenu  nieruchomości  materiałów  rozbiórkowych.  Gromadzenie  gruzu  na  innych  konstrukcyjnych
częściach  obiektów  jest  zabronione.  Usuwanie  jednego  elementu  nie  może  pociągać  za  sobą
nieprzewidzianego spadania czy zawalania się innych elementów. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce
muszą być zapoznani z technologią i harmonogramem prowadzenia robót, wyposażeni w odpowiednią
odzież ochronną oraz sprzęt zabezpieczający, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robót.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegającego od założeń projektowych lub stwarzającego zagrożenie
dla  dalszego  prowadzenia  robót  należy  porozumieć  się  z  projektantem  celem  wprowadzenia
ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robót.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać podane poniżej czynności w następującej
kolejności :

• odłączyć od zasilania wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek;
• dokonać wpisów do dziennika rozbiórek/budowy o wykonaniu powyższych czynności.
• wykonać dojazd na teren rozbiórki
• wyznaczyć  miejsca  gromadzenia  materiałów  porozbiórkowych,  odpadów,  w  tym  odpadów

niebezpiecznych
• wyznaczyć miejsce przygotowania i załadunku materiałów rozbiórkowych i odpadów,
• wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakowanie
• usunięcie  z  terenu  obiektów  wszelkich  elementów  ruchomych,  sprzętów,  nagromadzonych
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śmieci i nieczystości;
• wykonanie stosownych zabezpieczeń, w tym wymaganych podstemplowań.

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy/rozbiórki. Należy zwrócić
szczególną uwagę aby następujące informacje znalazły swoje odzwierciedlenie w odnośnych wpisach do
dziennika rozbiórek :

• kolejność i sposób prowadzenia robót;
• protokolarne stwierdzenie wystarczającej nośności elementów konstrukcyjnych, na których będą

pracować robotnicy, lub będzie ustawiany sprzęt pomocniczy;
• opis zastosowanych przy rozbiórce środków zabezpieczających;
• datę ustawienia i usunięcia urządzeń pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych

urządzeń;
• opis okoliczności towarzyszących pracom rozbiórkowym, a mających wpływ na przebieg robót i

bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.
Materiały  i  elementy  przeznaczone  do  ponownego  montażu  należy  magazynować  w  bezpiecznym
miejscu w sposób gwarantujący ich ponowne wykorzystanie i zapobiegający zniszczeniu.
Po  wykonaniu  prac  pozostałe  odpady  należy  składować  w  odpowiednich  kontenerach  ,  następnie
załadować  na  środki  transportowe  i  wywieźć  na  najbliższe  wysypisko,  chyba  że  Inwestor  podejmie
decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.7.2. Demontaż nawierzchni utwardzonych 
Wskazane  istniejące  nawierzchnie  utwardzone  przewiduje  się  usunąć  wraz  z  podbudową  oraz
obrzeżami. Nawierzchnie rozbieralne (np. kostka betonowa) przewidzieć do ponownego wykorzystania
przez Inwestora w innym miejscu – rozbierać ostrożnie i składować na paletach.
Po wykonaniu rozbiórek nawierzchni należy  oczyścić teren wokół nich z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci.

2.7.3. Usunięcie krzewów (do przesadzenia na wskazanym miejscu)
Roboty związane z przesadzeniem krzewów obejmują:

• ostrożne wydobycie krzewów wraz z bryłą korzeniową,
• zabezpieczenie krzewów oraz ich bryły korzeniowej
• transport we wskazane miejsce posadzenia
• ponowne posadzenie
• zabiegi pielęgnacyjne

Krzewy należy wydobyć z ziemni ręcznie lub za pomocą specjalistycznej maszyny i przewieźć w miejsce
wskazane przez Zamawiającego w specjalnym koszu. W czasie transportu korzenie roślin powinny być
zabezpieczone  przed  wysychaniem,  pnie  i  gałęzie  przed  skaleczeniami.  Przed  sadzeniem  należy
obejrzeć dokładnie system korzeniowy i wszystkie korzenie uszkodzone przyciąć aż do zdrowej tkanki.
Powierzchnię cięcia korzeni grubych i miękkich zaleca się przysypać zmielonym węglem drzewnym. Doły
pod krzewy kopać w takiej wielkości, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego gatunku. Ziemię, którą
zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi. Średnica i głębokość dołu muszą być takie,
by bryła korzeniowa swobodnie się mieściła. Na dno należy nasypać cienką warstwę żwiru, piasku lub
ziemi. Krzew podsypać substratem torfowym z domieszką szczepionki mikorytycznej (przeciwgrzybowej)
lub  mieszanką  substratu  torfowego  z  korą,  karmazynem i  nawozami  mineralnymi.  Po  przesadzeniu
należy zadbać o odpowiednią stabilizację krzewu za pomocą zaimpregnowanych palików. 
Na terenie po usuniętych krzewach, w pasie robot ziemnych, gdzie bezpośrednio będą lokalizowane
elementy zagospodarowania terenu, teren należy oczyścić z roślinności, usunąć pozostałe korzenie tak,
aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nie przekraczała 2 %.
Roślinność istniejąca na terenie robot, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę
zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Budowa nawierzchni utwardzonej
Projektuje  się budowę nawierzchni  utwardzonej  prowadzącej  od ulicy Gliwickiej  w śladzie istniejącej  drogi
dojazdowej,aż do elewacji  budynku. Nawierzchnia utwardzenia teremu stanowi  fragment wydzielonej  drogi
pożarowej o długości ok. 36 m, pow. 207 m2.
Konstrukcyjna nawierzchni utwardzonej przejezdnej:

• 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara,
• 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
• 25  cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
• 28 cm warstwa odsączająca z mieszanki kruszywowej (CBR>35%, k>8m/dobę)

www.abm-architektura.com | tel. (32) 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl  TOM II.A   ARCHITEKTONICZNA 6



"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZSP W STANICY”
Projekt Budowlany

• 20-30 cm umocnienie  podłoża  gruntowego warstwą grubego niesortu  kamiennego częściowo
wciśniętego w podłoże (CBR>20%).

Pod podbudową zasadniczą należy osiągnąć moduł wtórny E2 co najmniej 100MPa. Zagęszczenie można
uznać za prawidłowe jeśli spełniony zostanie warunek E2/E1<2,2.
Trakt wykończony krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Pochylenie jezdni o 2%, chodnika o 1-3% w kierunku ścieku z 4 rzędów kostki betonowej prostokątnej 10x28x8
cm, 2 środkowe rzędy obniżone o 2 cm, spoiny wypełnione zaczynem cementowym na ławie z betonu C12/15
grubości 10 cm. 
Zachodnia  część  drogi  zakończona  krawężnikiem  betonowym  wysuniętym  12  cm  ponad  poziom  drogi,
wschodnia krawędź wyrównana krawężnikiem z poziomem ścieku, natomiast północną i południową krawędź
należy wykończyć krawężnikiem najazdowym.

3.2. Nasadzenia krzewów
Projektuje się przesadzenie istniejących krzewów. Lokalizacja nasadzeń na rysunku.
Wymagania dotyczące sadzenia  krzewów:
• dołki do posadzenia kerzwów, powinny być w pełni zaprawione ziemią urodzajną lub kompostową,
• uszkodzone i złamane korzenie należy przed posadzeniem przyciąć,
• krzewy sadzić 5 cm głębiej niż rosły w szkółce,
• do obsady stosować materiał roślinny zakupiony w szkółce prowadzącej kontenerową uprawę
• roślin,
• korzenie  krzewów należy zasypać ziemią urodzajną lub kompostową, po czym ziemię dookoła rośliny

trzeba ubić. Przy sadzeniu jesiennym wokół drzew i krzewów należy uformować kopczyk, a przy
sadzeniu wiosennym misę. Teren wokół drzew i krzewów dodatkowo wyściółkować 5 cm warstwą
kory,

Pielęgnacja krzewów:
Pielęgnacja po posadzeniu polega na :
• wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych krzewów,
• kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików,
• usuwanie odrostów korzeniowych, przycięcie koron,
• usuwanie kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów,
• spulchnianie ziemi wokół roślin,
• odchwaszczanie,
• kopczykowanie drzew i krzewów jesienią,
• uformowanie misek,
• zasilanie nawozami mineralnymi,
• podlewanie wraz ze zraszaniem koron,
• przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi.

3.3. Ukształtowanie terenu i zieleni
Przewiduje się w projekcie niwelację terenu w obrębie obszaru opracowania w celu jego wyrównania pod
budowę  projektowanej  nawierzchni  utwardzonej.  Powstałe  w  wyniku  niwelacji  skarpy  planuje  się
zahumusować i obsiać trawą.
W ramach niniejszego opracowania projektuje się wykonanie wysiewu trawników. 
Na obszarach  wskazanych  w dokumentacji  jako  nawierzchnia  trawiasta,  gdzie  istniejący  trawnik  zostanie
zniszczony  lub  usunięty  w  trakcie  inwestycji  należy  urządzić  i  odtworzyć  trawniki.  Należy  nawieźć  ziemi
urodzajnej i rozścielać ją w warstwie min. 10 cm zgodnie z proj. zagospodarowania terenu. Następnie należy
wybronować teren. Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
użytkowanie.
Ponadto planuje  się  rekultywację  istniejących w obszarze  opracowania trawników,  czyli  odtworzenie  darni
poprzez następujące zabiegi:

• Wertykulacja
Zabieg polegający na wykonaniu płytkich pionowych cięć trawnika, mających na celu częściowe
usunięcie  próchnicy powierzchniowej,  stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza,
wody i składników pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania,
stworzenie korzystniejszych warunków dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt
gęstego  podsiewu.  Zabieg  wertykulacji  należy  wykonać  za  pomocą  maszyny  do  tego
przeznaczonej – wertykulatora. 

• Aeracja otworowa
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Aeracja  czyli  napowietrzanie  gleby  za  pomocą  narzędzi  lub  maszyn  spulchniających.  Na
trawnikach  intensywnie  eksploatowanych  aeracja  jest  ważnym  zabiegiem  pielęgnacyjnym.
Należy  wykonać  ją  maszynami  do  napowietrzania,  zwanymi  aeratorami,  o  wielorakich
rozwiązaniach konstrukcyjnych. Intensywność aktywności związanej z użytkowaniem trawnika, a
także  zastosowanie  narzędzi  i  urządzeń  do  pielęgnacji  połaci  darni,  powoduje  przy
niekorzystnych  warunkach  atmosferycznych  powstawanie  zbitych  stref  kondensacyjnych  na
darni. W efekcie wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i powietrzną. Zabieg polega na
likwidacji  zagęszczenia  gleby,  którą  porasta  trawnik,  powstałego  w  wyniku  użytkowania  oraz
zalegania topniejącego śniegu. Liczba otworów na 1m2 powinna wynosić 180-200. 

• Odchwaszczenie
Odchwaszczanie  ma  za  zadanie  usuniecie  chwastów,  które  konkurują  z  właściwą,  pełno-
wartościową  trawą.  Nadmierne  zachwaszczenie  prowadzi  do  obniżenia  wartości  użytkowej
nawierzchni a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji. 

• Uzupełnienie ubytków oraz lokalnych uszkodzeń
Zabieg polegający na uzupełnieniu ubytków powstałych w skutek intensywnego użytkowania lub
niewłaściwej pielęgnacji, darnią trawnikową.

• Dosiew nasion
Zabieg ma na celu zagęszczenie rozluźnionej darni. Zabieg ten należy wykonać w połączeniu z
wertykulacją,  aeracją  i  piaskowaniem dzięki  czemu nasiona szybko kiełkują,  kępy mocno się
krzewią tworząc zwartą, gęstą darń. Należy stosować odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby
w  krótkim  czasie  przywrócić  właściwości  fizyczne  i  techniczne  trawnika.  Mieszankę  nasion
stanowiących  dosiew należy  dobrać  na  podstawie  wcześniejszej  oceny istniejącego trawnika
przez wykwalifikowanego ogrodnika. 

• Piaskowanie
Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienką warstwą (ok. 3-5 mm) różnorodnego
materiału (piasek mieszany z substratem torfowym i  innymi dodatkami) uzależnionego o typu
gleby  na  której  rośnie  trawnik.  Celem  piaskowania  jest  polepszenie  właściwości  fizyko  -
chemicznych gleby. Zwiększa ono przede wszystkim przepuszczalność i porowatość podłoża,
dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i rozłogi traw, niweluje wszelkie nierówności
terenu,  wygładza  nawierzchnię,  podwyższa  poziom gruntu  co  powoduje  zagęszczenie  darni,
eliminuje  powierzchniową  wilgotność  i  mazanie  się  gleby.  Ma  na  celu  przeciw-działanie
filcowatości  traw,  utrzymanie  dobrej  struktury  gruntu  oraz  regulację  przepustowości  darni.  W
miarę użytkowania darń staje się coraz bardziej zbita i słabo przepuszczalna cierpi na tym trawa,
zwyciężają  mchy,  glony  i  chwasty.  Antidotum  na  to  a  także  na  ciężką,  gliniastą  glebę  jest
piaskowanie trawnika. 

• Nawożenie
Zabieg,  którego  celem  jest  utrzymanie  lub  zwiększenie  zawartości  w  glebie  składników
pokarmowych [głównie  azot,  potas,  fosfor],  poprawienie  jej  właściwości  chemicznych [odczyn
gleby],  fizykochemicznych,  oraz  fizycznych.  Nawożenie  ma  również  na  celu  zapobieganie
chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziała także występowaniu larw
szkodników traw szczególnie uaktywniających się  wczesną wiosną. Dobór nawozu powierzyć
wykwalifikowanemu ogrodnikowi. 

• Szczotkowanie
Zabieg ma na celu  usunięcie obumarłych części  roślin,  podniesienie zagniecionej trawy oraz
oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno się wykonywać w miarę potrzeb średnio raz w miesiącu. 

• Koszenie
Koszenie należy przeprowadzać regularnie i na ściśle określoną wysokość. Największym błędem
jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zaleca się koszenie nie dłużej niż o 30% wysokości,
co zapobiegnie osłabieniu trawnika. 

• Podlewanie
Zabieg ma na celu utrzymanie stałej wilgotności gruntu, szczególnie w okresach suszy. Średnie
zapotrzebowanie na wodę to ok. 4 litry/m2, na dobę, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim
ok  10 litry/m2, na dobę. Grunt powinien być wilgotny do głębokości min. 10-15 cm, wówczas
korzenie trawy maja większą zdolność do rozrastania się a trawnik staje się bardziej odporny na
użytkowanie. 

Wszystkie  prace  związane  z  rekultywacją  trawników,  oraz  ich  późniejszą  pielęgnacją  należy  wykonywać
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji przygotowanym w oparciu o analizę
istniejącej nawierzchni. 
Proponuje  się  w  ramach  prac  budowlanych  wykonanie  podstawowego  programu  pielęgnacyjnego
składającego się z wybranych zabiegów w następującej kolejności:

• Odchwaszczenie
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• Aeracja
• Wertykulacja
• Dosiew nasion
• Piaskowanie
• Nawożenie

Podstawowy  program  pielęgnacyjny  należy  wykonać  w  okresie  wiosennym.  Należy  również  przewidzieć
podstawowe, okresowe zabiegi pielęgnacyjne polegające na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i późnego lata oraz na nawożeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, późnego lata i jesiennym.
Planuje  się  również  okresowe  zabiegi  pielęgnacyjne  polegające  na  usuwaniu  lokalnych  uszkodzeń,
wertykulacji, napowietrzaniu, nawożeniu i odchwaszczeniu trawników min. trzy razy w roku [wiosną, wczesnym
latem i jesienią]. 

4. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

4.1. Zagadnienia dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy  teren  nie  jest  wpisany  do  rejestru  zabytków  oraz  nie  jest  objęty  żadną  formą  ochrony
konserwatorskiej.

4.2. Uwarunkowania planistyczne
Obszar  na  którym  znajduje  się  przedmiotowy  teren  opracowania  objęty  jest  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy  Pilchowice,  obejmującego  część  terenu  sołectwa  Stanic
zatwierdzonym uchwałą nr VII / 50 / 07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 r. Obszar oznaczony
został jako F1UP - tereny zabudowy usług publicznych. Przepisy obowiązujące na terenie wg planu:
Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej – usług publicznych, wydzielonego w
części graficznej 1a liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem F1UP ustala się:
1) przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkalna związana z przeznaczeniem podstawowym;
2) zachowanie  istniejących  obiektów z  możliwością  przebudowy,  rozbudowy,  budowy  nowych  obiektów z
zastrzeżeniami, o których mowa w § 20, ustępie 3;
3) rozbudowę i przebudowę istniejącej zabudowy, budowę nowych obiektów na zasadach:
a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
– wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie więcej niż 80%,
– powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 5%,
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy (z zastrzeżeniem, iż nie dotyczą kościoła parafialnego p.w.
św. Marcina):
– wysokość, gabaryty zabudowy, geometria dachu w nawiązaniu do tradycji miejsca,
–dopuszcza się stosowanie dominant wysokościowych (ich wysokość nie może jednak konkurować z obiektem
kościoła parafialnego p.w. św. Marcina).

5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdującego się w granicach terenu górniczego 
Przedmiotowy teren  znajduje się poza terenem górniczym. 

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środo-
wiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otocze-
nia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
Planowana inwestycja nie zalicza się do mogących w znaczącym stopniu wpływać na środowisko, a jej realizacja
nie wpłynie na zwiększenie zagrożenia środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników objętego nią obiektu, ani
nieruchomości istniejących w jego otoczeniu.
Obszar oddziaływania inwestycji nie przekracza granicy opracowania. Planowana inwestycja przewiduje
jedynie niewielką rozbudowę istniejącego obiektu oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu w najbliższym
otoczeniu budynku. Obszar oddziaływania zawiera się w działkach inwestycyjnych.1

7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych
Szczegółowe warunki geotechniczne zostały określone w opinii geotechnicznej. Opinia opracowana została przez
mgr inż. J. Iwańickiego, upr. nr V-1296, w listopadzie 2015 r. Opinia geotechniczna została dołączona do projektu
budowlanego jako załącznik części formalno-prawnej.
Na terenie opracowania występują proste warunki gruntowe. 

1 Opracowane na podstawie Komunikatu nr MP 01 Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (20150701_MP 
01_nowelizacja PB)
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8. Ochrona interesu osób trzecich.
Realizacja  planowanej  inwestycji  w  zakresie  objętym  niniejszym  opracowaniem nie  spowoduje  ograniczenia
dostępu  do  światła  dziennego  dla  sąsiednich  budynków  i  nieruchomości,  jak  również  nie  spowoduje
przesłaniania. Realizacja inwestycji  nie pozbawi nikogo dostępu do drogi publicznej, nie ograniczy możliwości
korzystania z wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej  ani  cieplnej.  Realizacja inwestycji  nie spowoduje wzrostu
uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi
zanieczyszczeń powietrza i wody.
Wykonawca  robót  budowlanych  jest  zobowiązany  do  bieżącego  i  niezwłocznego  usuwania
zanieczyszczeń, zapylenia oraz odpadów powstających w trakcie trwania robót budowlanych.
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