
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 
1. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
Przedmiotowy teren znajduje się w granicach działki o numerze ewiden. 214 
w Skoroszycach przy ul. Braterstwa Broni 5. Granicą zachodnią oraz południową jest 
droga gminna dojazdowa (działka nr 670). Granicą północną jest droga gminna dojazdowa 
(działka nr 671) przez którą to drogę działka posiada dostęp do drogi publicznej. 
Granicą wschodnią jest teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz 
budynkiem gospodarczym (działka nr 215/2) oaz działka niezabudowana (dz. nr 215/1). 
Teren gminnego ośrodka sportu aktualnie zabudowany jest budynkiem Gminnego Ośrodka 
Sportu, kioskiem handlowym oraz niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania 
elementami (urządzenia sportowe, infrastruktura techniczna, układ komunikacji). 
Teren inwestycji jest płaski i nie jest zalesiony. Działka nie jest wpisana do rejestru 
zabytków oraz nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej. Omawiany teren nie 
podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej. Istniejące uzbrojenie w rejonie 
inwestycji jest wystarczające dla planowanego zamierzenia. 
 

Sieci uzbrojenia terenu potrzebne do przebudowy obiektu: 
 przyłącz wodociągowy istniejący z sieci miejskiej 
 przyłącz kanalizacji sanitarnej istniejący z odprowadz. ścieków do sieci miejskiej 
 zasilanie energetyczne z sieci miejskiej z istn. przyłączem typu napowietrznego 
 ogrzewanie obiektu własne z kotłowni z piecem na gaz 

 

Działka nr 214, k.m. 6. 
Obręb: 0009 Skoroszyce. Jednostka ewidencyjna: 160709_2 Nysa - obszar wiejski. 
Województwo Opolskie, Powiat Nyski, Gmina Nysa, Miejscowość Skoroszyce. 
 
2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
W obrębie działki nr 214 przewiduje się przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Sportu 
w zabudowie wolno stojącej. Od strony północnej wykonany jest wjazd i wejście na działkę 
oraz miejsce na gromadzenie odpadów bytowych. Na terenie działki nr 671 zapewniono 
24 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych  w tym dwa stanowiska postojowe 
dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku Gminnego Ośrodka Sportu 
znajduje się od strony zachodniej oraz płn-zach. Projektowane zagospodarowanie terenu 
jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Nie zmienia się zagospodarowania terenu. 
 

Bilans terenu dla działki nr 214: 
 powierzchnia podstawowa terenu:   18000,00m² (100,0%) 
 powierzchnia zabudowy:    467,96m² (2,60%) 
 powierzchnia utwardzona (w tym tarasy):  676,50m² (3,76%) 
 powierzchnia biologicznie czynna:   2155,92m² (11,98%) 
 powierzchnia terenu urządzeń sportowych: 14699,62m² (81,66%) 

 
3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA. 
3.1. ZAŁ. OGÓLNE DO SPORZ. INFORMACJI O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA. 
Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów będących pod jego wpływem „oddziaływaniem”. 
Obszar wyznaczono po dokonaniu analizy projektowanego obiektu wraz z infrastrukturą 
w jego otoczeniu oraz uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na 
określenie obszaru oddziaływania. 
 



3.2. ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KTÓRE POSŁUŻYŁY DO PRZEPROWADZENIA 
ANALIZY ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT 
WPŁYWU NA OTOCZENIE W KONTEKŚCIE TYCH PRZEPISÓW: 

Podstawa formalno-prawna 
włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 

Informacja na temat wpływu inwestycji na 
otoczenie 

Rozporządzenie Min. Infrastr. 
ws. war. techn. jakim powinny 
odp. budynki i ich usyt. z dnia 

12 kwietnia 2002 roku 
(Dz. U. nr 75, poz. 690) 

 

Zagrożenia i uciążliwości 
o których mowa w §11 

Nie stwierdzono zagrożenia bądź uciążliwości 
poprzez: szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie 
pól elektromagnetycznych; hałas i drgania (wibracje); 
zanieczyszczenie powietrza; zanieczyszczenie gruntu         
i wód; powodzie i zalewanie wodami opadowymi; 
osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne; szkody 
spowodowane działalnością górniczą. 

Odległ. o których mowa w §12  Odległości o których mowa w rozporz. są zachowane. 
Ograniczenia w dostępie do 
naturalnego oświetlenia 
wynikające z §13 
 

Analiza nie wskazała możliwości przesłaniania 
naturalnego oświetlenia budynków istniejących bądź 
projektowanych (rozbudowywanych i budowanych) 
na działkach sąsiadujących. 

Parametry określające 
odległości miejsc postojowe dla 
samochodów osobowych 
wynikające z zapisów §19 

Odległość miejsca postojowego od granicy z działką 
budowlaną oraz od okien na stały pobyt ludzi 
o których mowa w §19 ustawy nie są przekroczone. 

Parametry charakt. odległości 
miejsc gromadzenia odpadów 
stałych wynikające z §23.3 

Odległości o których mowa w §23.3 ustawy nie są 
przekroczone. 

Zbiorniki bezodpływowy na 
nieczystości ciekłe, wynikające 
z zapisów §36.2 

Nie dotyczy. 

Oświetl. i nasłonecznienie §60 Analiza dokonana dla budynku usytuowanego na 
działce nr 214 nie wykazała możliwości ograniczenia 
czasu nasłonecznienia do wartości podanych 
w ustawie. 

Bezpieczeństwo pożarowe  
• Rozdział 7, Usytuowanie 
budynków z uwagi na 
bezpieczeństwo pożarowe, 
§271, §272 i §273 

Warunki i odległości o których mowa w §272.2 
dotyczące odległości budynku do niezabudowanej 
działki budowlanej są spełnione. Pozostałe przepisy 
wynikające z ustawy nie dotyczą zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej.  

Uchwała Rady Gminy 
Skoroszyce nr VIII/42/11 
z dnia 23 maja 2011 roku 
dotycząca zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Skoroszyce 

Wszystkie warunki zawarte w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego są spełnione. 
Zapisy z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w połączeniu z wymienionymi           
w niniejszej informacji aktami prawa nie stanową 
przesłanek do określenia planowanej inwestycji jako 
mogącej mieć wpływ (mogącej oddziaływać) na 
działki sąsiednie. 

 



3.3. WNIOSKI I ZALECENIA. 
Analizie możliwości oddziaływania obiektu projektowanego poddano obszar który 
obejmuje działki 214/2, 215/2, 215/1, 671 oraz 670. Obszar oddziaływania wyznacza się 
w granicach własności Inwestora (działka nr 214/2 k.m. 6). Nie stwierdza się ograniczeń 
z tytułu możliwości zabudowy powyżej wymienionych działek oraz zmiany warunków 
użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard użytkowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. OPIS TECHNICZNY BRANŻY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI. 
1. Podstawa opracowania. 
2. Przedmiot opracowania. 
3. Lokalizacja. 
4. Inwestor. 
5. Zestawienie powierzchni i kubatur. 

5.1. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni piwnicy - inwentaryzacja. 
5.2. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni przyziemia - inwentaryzacja. 
5.3. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni przyziemia - projektowane 

6. Instalacje projektowane. 
6.1. Konstrukcja. 
6.2. Instalacja wod-kan. 
6.3. Instalacja C.O. 
6.4. Instalacja elektryczna. 
6.5. Wentylacja. 

7. Ochrona przeciwpożarowa budynku. 
8. Wpływ inwestycji budowlanej na środowisko. 
9. Warunki bezpieczeństwa. 
10. Dane ogólne. 
11. Uwagi końcowe. 
 
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
INWENTARYZACJA I ARCHITEKTURA 
Nr rys. I-1 RZUT PRZYZIEMIA - inwentaryzacja    SKALA 1:50 
Nr rys. A-1 RZUT PRZYZIEMIA       SKALA 1:50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. OPIS TECHNICZNY BRANŻY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI. 
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA. 

 zlecenie i wytyczne Inwestora dotyczące inwestycji 
 Uchwała Rady Gminy Skoroszyce nr VIII/42/11 z dnia 23 maja 2011 roku dotycząca 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce 

 obowiązujące Polskie Normy i Przepisy 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Podstawowym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa 
budynku Gminnego Ośrodka Sportu w Skoroszycach przy ul. Braterstwa Broni 5, na 
działce nr 214/2. Budynek w/w jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym 
(parter + poddasze nieużytkowe) i częściowo podpiwniczonym. 
 

Przedmiotowe opracowanie stanowi załącznik do wniosku programu inwestycji w ramach 
Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2019 w zakresie określonym 
w §6 ust. 1 pkt. 1 rozp. Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku ws szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579). 
 

Na podstawie zapisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren 
wchodzący w zakres przedmiotowego pozwolenia oznaczony jest symbolem 02US 
i przeznacza się pod lokalizację zabudowę terenu sportu i rekreacji. 
"§39. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 01US-02US, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1). przeznaczenie podstawowe: 

a). wypoczynek, 
b). rekreacja, 
c). urządzenia sportowe, 
d). zieleń urządzona. 

2). przeznaczenie uzupełniające: 
a). gastronomia, 
b). handel detaliczny, 
c). usługi kultury, 
d). obiekty terenowe, 
e). obiekty i urządzenia towarzyszące. 

3). ustala się obowiązek przeznaczenia co najmniej 60% pod powierz. biologicznie czynną 
4). maksymalna powierzchnia terenu znajdującego się pod budynkami nie może 
przekraczać 25% powierzchni terenu 
5). na terenie 03US dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących 
obiektów kubaturowych 
6). ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 
o których mowa w przepisach szczegółowych 
7). ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lokalnych, dojazdowych." 
 

Wszystkie wymagania związane z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są spełnione, tj. wskaźniki powierzchni zabudowy, powierzchni 
biologicznie czynnej, powierzchni utwardzonej, szerokość elewacji frontowej, wysokość 
górnej krawędzi elewacji frontowej, geometria dachu głównego, materiały pokrycia dachu 
oraz ścian itp. 
 

Przedmiotowy teren działki nr 214/2 nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 
i tym samym projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, jednak jeżeli w przypadku znalezienia obiektów 
archeologicznych w czasie prowadzenia prac ziemnych wymagane jest podjęcie 
ratowniczych badań archeologicznych po uzyskaniu zezwolenia Opolskiego 



Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem 
zaliczającym się do inwestycji nie mających negatywnego wpływu na środowisko. 
Założone rozwiązania projektowe przedstawiają, że ewentualna uciążliwość zamknie się  
w granicach działki Inwestora i nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie. 
 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ze zm.) i nie znajduje się w katalogu zawartym 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71). 
 

Budynek po przebudowie będzie nawiązywał do istniejącej zabudowy i krajobrazu. 
Istniejący obiekt składa się z dwóch typowych brył na planie prostokąta, 
na rzucie nieregularnym, przekryty dachem stromym wielospadowym z zaakcentowaniem 
części wejściowej. Budynek ma charakter architektury regionalnej w charakterze 
zabudowy sąsiedniej. Główna bryła budynku Gminnego Ośrodka Sportu posiada proporcje 
34,25 / 19,25 = 1,78. 
 

Zastosowano układ konstrukcyjny zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji obiektu 
budowlanego. Przebudowę obiektu zaprojektowano z uwzględnieniem odpowiednich 
warunków bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunkami bezpieczeństwa pożarowego. 
Przyjęte izolacje oraz przegrody budowlane zapewniają odpowiednią ochronę przed 
hałasem, drganiami oraz oszczędność energii i izolacyjność cieplną. 
 

PRZEZNACZENIE BUDYNKU. 
Projektuje się przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Sportu w zabudowie wolno 
stojącej w Skoroszycach przy ul. Braterstwa Broni 5, na działce nr 214/2. Podstawowa 
funkcja przedmiotowego budynku nie będzie zmieniona. Przebudowie poddano zaplecze 
kuchenne, w którym zaplanowano wyburzenia ścian działowych oraz zamurowanie otworu 
drzwiowego oraz wstawienie kurtyny powietrznej po wyburzeniu przedsionka. 
 

PROGRAM UŻYTKOWY. 
Po wykonaniu przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Sportu będą zmodernizowane 
pomieszczenia kuchni oraz zaplecza kuchennego. Układ pozostałych pomieszczeń 
w budynku nie będą poddane pracą budowlanym. 
 
3. LOKALIZACJA. 
48-320 Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni 5. 
Działka nr 214/2, k.m. 6, obręb 0009 Skoroszyce. 
Jednostka ewidencyjna 160709_2 Nysa - obszar wiejski. 
 
4. INWESTOR. 
Gmina Skoroszyce. 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17. 
 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATUR. 

 powierzchnia użytkowa: 
 istniejąca:    410,46m² 
 po przebudowie:   412,97m² 

 kubatura: 
 istniejąca:    1314,21m3 
 po przebudowie:   1322,24m3 

 szerokość i długość budynku:  19,25m / 34,25m 
 wysokość do kalenicy:   8,63m 



5.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PIWNICY - inwentaryzacja. 

L. P. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UŻYTK. 

0_1 PRZEDSIONEK płytki gresowe 3,32m² 

0_2 KOTŁOWNIA płytki gresowe 11,00m² 

0_3 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE płytki gresowe 5,02m² 

RAZEM: 19,34m² 
 

5.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PRZYZIEMIA - inwentaryzacja. 

L. P. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UŻYTK. 

1_1 PRZEDSIONEK / SZATNIA płytki gresowe 16,03m² 

1_2 SALA GŁÓWNA posadzka przemysłowa 207,12m² 

1_3 ZAPLECZE SCENY płytki gresowe 5,59m² 

1_4 SALA POMOCNICZA wykładzina PCV 28,86m² 

1_5 POMIESZCZENIE KUCHENNE płytki gresowe 15,36m² 

1_6 MAGAZYN POM. KUCHENNEGO płytki gresowe 10,99m² 

1_7 PRZEDSIONEK płytki gresowe 1,80m² 

1_8 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH płytki gresowe 2,94m² 

1_9 WC / UMYWALNIA płytki gresowe 9,41m² 

1_10 WC / UMYWALNIA płytki gresowe 9,41m² 

1_11 PRZEBIERALNIA płytki gresowe 13,00m² 

1_12 PRZEDSIONEK płytki gresowe 4,66m² 

1_13 UMYWALNIA płytki gresowe 7,99m² 

1_14 WC płytki gresowe 1,43m² 

1_15 UMYWALNIA płytki gresowe 7,99m² 

1_16 WC płytki gresowe 1,43m² 

1_17 PRZEBIERALNIA płytki gresowe 11,46m² 

1_18 PRZEDSIONEK płytki gresowe 5,50m² 

1_19 PRZEDSIONEK płytki gresowe 2,95m² 

1_20 MAG. SPRZĘTU SPORTOWEGO płytki gresowe 5,76m² 

1_21 POM. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI płytki gresowe 3,22m² 

1_22 WC płytki gresowe 2,47m² 

1_23 KIOSK płytki gresowe 20,97m² 

1_24 WC płytki gresowe 2,88m² 



1_25 POKÓJ SĘDZIEGO płytki gresowe 8,24m² 

1_26 PRZEDSIONEK płytki gresowe 3,00m² 

RAZEM: 410,46m² 
 

5.3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PRZYZIEMIA - projektowane. 

L. P. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UŻYTK. 

1_1 PRZEDSIONEK / SZATNIA płytki gresowe 16,03m² 

1_2 SALA GŁÓWNA posadzka przemysłowa 207,12m² 

1_3 SALA POMOCNICZA wykładzina PCV 34,58m² 

1_4 POMIESZCZENIE KUCHENNE płytki gresowe 28,73m² 

1_5 PRZEDSIONEK płytki gresowe 1,80m² 

1_6 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH płytki gresowe 2,94m² 

1_7 WC / UMYWALNIA płytki gresowe 9,41m² 

1_8 WC / UMYWALNIA płytki gresowe 9,41m² 

1_9 PRZEBIERALNIA płytki gresowe 13,00m² 

1_10 PRZEDSIONEK płytki gresowe 4,66m² 

1_11 UMYWALNIA płytki gresowe 7,99m² 

1_12 WC płytki gresowe 1,43m² 

1_13 UMYWALNIA płytki gresowe 7,99m² 

1_14 WC płytki gresowe 1,43m² 

1_15 PRZEBIERALNIA płytki gresowe 11,46m² 

1_16 PRZEDSIONEK płytki gresowe 5,50m² 

1_17 PRZEDSIONEK płytki gresowe 2,95m² 

1_18 MAG. SPRZĘTU SPORTOWEGO płytki gresowe 5,76m² 

1_19 POM. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI płytki gresowe 3,22m² 

1_20 WC płytki gresowe 2,47m² 

1_21 KIOSK płytki gresowe 20,97m² 

1_22 WC płytki gresowe 2,88m² 

1_23 POKÓJ SĘDZIEGO płytki gresowe 8,24m² 

1_24 PRZEDSIONEK płytki gresowe 3,00m² 

RAZEM: 412,97m² 

 
 
 



6. INSTALACJE PROJEKTOWANE. 
6.1. KONSTRUKCJA. 
Fundamenty, ławy / stopy betonowe zazbrojone konstrukcyjnie, ułożone na warstwie 
chudego betonu. Ściany fundamentowe betonowe B15 o grubości 25cm, zabezpieczone 
przeciwwilgociowo. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 
25P+W na zaprawie cementowo-wapiennej, docieplone metodą lekką mokrą styropianem 
o grubości 12cm. Ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 8P+W 
oraz wariantowo z systemu Rigips o grubości 12,5mm z wypełnieniem wełną mineralną. 
Stropy nad parterem prefabrykowane gęsto żebrowe, płyta żelbetowa. Nadproża 
prefabrykowane, żelbetowe. Podciągi stalowe i żelbetowe. Wieńce i słupy żelbetowe. 
Dach wielospadowy, w konstrukcji drewniano-stalowej, pokrycie z blacho dachówki 
w kolorze naturalnym ceglastym, wykończenie okapów, gzymsów i wywietrzaków 
dachowych z blachy stalowej ocynkowanej. 
 

6.2. INSTALACJA WOD-KAN. 
Woda z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków do istniejącej 
miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
 

6.3. INSTALACJA C.O. 
Z istniejącego źródła zasilania ciepła w budynku (kocioł gazowy dwufunkcyjny, 
kondensacyjny). Kurtyny powietrzne nad wejściami. 
 

6.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 
Z istniejącego napowietrznego przyłącza energetycznego. 
 

6.5. WENTYLACJA. 
Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna i mechaniczna. 
 
7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.  
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 roku nr 10, poz. 46 z późn. zm.) – kategoria 
zagrożenia ludzi winna być klasa odporności ogniowej ZL I. Dla tej kategorii zagrożenia dla 
ludzi winna być klasa odporności ogniowej E. 
 
8. WPŁYW INWESTYCJI BUDOWLANEJ NA ŚRODOWISKO. 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie: 
a). zaopatrzenia i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprow. ścieków: 

 woda do obiektu doprowadzana będzie z miejskiej istniejącej sieci wodociągowej, 
zapotrzebowanie dobowe na wodę 9,0m3/miesiąc, a ścieki bytowe do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie ścieków sanitarnych w ilości 9,0m3/miesiąc 

b). emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachowych, pyłowych i płynnych,      
z podaniem ich rodzaju ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

 funkcja i przeznaczenie w trakcie jego użytkowania nie przewiduje wytwarzania 
zanieczyszczeń zapachowych, pyłowych i płynnych ponad  wartości dopuszczone 

c). rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: 
 gromadzenie i usuwanie odpadów w ramach gminnego systemu gromadzenia 
i usuwania odpadów. Gospodarkę odpadami komunalnymi należy prowadzić na 
bazie urządzeń służących do gromadzenia odpadów 

d). emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń: 

 funkcja i przeznaczenie budynku w trakcie jego użytkowania nie przewiduje 
wytwarzania emisji hałasu oraz promien. jonizującego i pola elektromagnetycznego 



e). wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne: 

 nie stwierdza się szkodliwego wpływu inwestycji na jakość gleby, wody 
powierzchniowe i podziemne. Równocześnie informuje się użytkowników terenu 
o przestrzeganie wszelkich norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 

 
9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA. 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać warunków BHP 
i bezpieczeństwa. Roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionych posiadających 
uprawnienia budowlane. Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi 
w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z 28 marca 1972 roku w sprawie higieny i bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). 
Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą zagadnienia w niej ujęte w zakresie bezpieczeństwa 
pracy dotyczą projektowanego przedsięwzięcia i dotyczą:  

 zagospodarowanie placu budowy 
 sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia 
 rusztowania budowlane 
 roboty murowe i tynkowe 
 roboty wykończeniowe 
 ochrona osobista pracowników 
 pierwsza pomoc 

Za przestrzeganie war. bezp. na budowie odpow. w kolejności przeszkoleni pracownicy 
na stanowisku pracy, mistrzowie, majstrowie, kierownicy robót, kierownicy budów. 
 
10. DANE OGÓLNE. 
Na terenie zabudowanym nie znajdują się warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz 
dziedzictwa kulturowego. Teren nie znajduje się w strefie szkód górniczych. Planowana 
inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
W granicach terenu inwestycyjnego nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie 
na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Realizacja 
inwestycji nie może powodować pozbawienia lub ograniczenia na sąsiadujących 
z przedmiotowym terenem nieruchomościach, dostęp do: drogi publicznej, urządzeń 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej oraz dopływu światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
 
11. UWAGI KOŃCOWE. 
11.1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych uzyskać stosowne pozwolenie i zgłosić 
rozpoczęcie budowy. Budowę prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej - kierownika 
budowy z odpowiednimi uprawnieniami. 
11.2. Stosować wyłącznie materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
aprobatę techniczną lub promesę (przyrzeczenie aprobaty). 
11.3. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z warunkami techn. wykonania i odbioru robót   
w budownictwie, normami i przepisami szczegółowymi, pod nadzorem osoby uprawnionej. 
11.4. Stosowanie materiałów zastępczych oraz innych rozwiązań technicznych 
odbiegających od podanych w niniejszym projekcie jest niedozwolone. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem uzasadnienia i wykazania spełnienia 
warunków wytrzym.-cieplnych oraz po uzyskaniu aprobaty Inwestora i Projektanta. 
11.5. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, 
a nie ujęte w opisie, winny być traktowane, jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić Projektantowi, 
który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu. 


