
PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi,  na działkach oznaczonych  w ewidencji 
gruntów numerami: 2383, 2398/3, 2364, 2492, 2498, 2489 obręb 0013 Kietrz, jednostka 
ewidencyjna Kietrz -miasto.

1.2. Zakres zamierzenia budowlanego
Zakres  zamierzenia  budowlanego  obejmuje  budowę  drogi  wraz  z  wykonaniem:  sieci  
oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, sieci  kanalizacji technicznej,  sieci  
wodociągowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2383, 2398/3, 2364,  
2492,  2498,  2489 położonych  w Kietrzu  (obręb  0013 Kietrz,  jednostka  ewidencyjna  
Kietrz -miasto).

1.3. Podstawa opracowania
Niniejszy  projekt  został sporządzony  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  roku,  w  sprawie  
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012r, poz. 462 
wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku wraz z późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane.

 Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem,
 Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej-WP/109006/2021/O03R06
 Mapa do celów projektowych,
 Protokół z narady koordynacyjnej
 Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej (pismo L. Dz. 1066/2021)
 Obowiązujące przepisy i normatywy:

 PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu.
 PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania działki lub terenu,
 PN-ISO 9836: 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,
 Ustawa  z  dnia  29  listopada  2013 r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  2013 r.  poz.  1409 z

późniejszymi zm.),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62

poz. 627 ze zm.),
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst

jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 647),
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1609 z późn. zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów
budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463).
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1.4. Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Gmina Kietrz
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Obecnie teren inwestycji nie jest zainwestowany. 
Projektowany ciąg komunikacyjny objęty opracowaniem obsługiwać będzie ruch docelowy 
do przyszłej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Na terenie objętym opracowaniem znajduje się istniejące uzbrojenie: sieci wod-kan, 
telekomunikacyjna, energetyczna  NN oraz gazowa.

Projektowane wyburzenia – nie dotyczy.
Obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania – nie dotyczy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu –projektuje się drogę  publiczną 
obsługującą ruch pojazdów oraz pieszych do istniejącej i przyszłej zabudowy 
mieszkaniowej 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
W związku z budową zaprojektowano oświetlenie uliczne, kanalizacje deszczową, 
kanalizację kablową, sieć wodociągową.

3.1.1.Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe i roztopowe z drogi ostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

3.1.2. Oświetlenie uliczne
Zaprojektowano oświetlenie drogowe w postaci słupów aluminiowych z wysięgnikiem 
wyposażone w oprawa typu LED o mocy 51W. 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

3.3. Układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych
Drogę zaprojektowano tak aby możliwy był po niej ruch pojazdów PSP.

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej
Droga posiadać będzie połączenie z drogą publiczną – ul. Zieloną ( dz. nr 2398/3).

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
W  projekcie  zagospodarowania  terenu  zaznaczono  przebieg  nowoprojektowanych  
zewnętrznych instalacji oraz przyłączy.
-Kanalizacja  deszczowa  -projekt  obejmuje  wykonanie  przebudowę  odcinka  sieci  
kanalizacji  deszczowej  oraz  wykonanie  nowej  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  
przykanalikami, wpustami deszczowymi. Wzdłuż drogi  zaprojektowano  wpusty  uliczne  
klasy D400 Ø500. 
Sieć  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać  z  rur  strukturalnych  PP klasy  SDR34  
(SN8): 
-DN/ID Ø400mm – 92,90m,

            -DN/ID Ø300mm – 201,80m,
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Przykanaliki  wykonane będą z rur PVC-U  klasy SDR34 (SN8)  Ø160 x 4,7 mm – 38,80m
Studnie rewizyjne wykonane będą  z kręgów betonowych Ø1000 łączonych na uszczelki  
gumowe. Studnie zwieńczyć włazem żeliwnym klasy D400. 

-Energia elektryczna-projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji oświetlenia ulicznego 
 Zaprojektowano oświetlenie drogowe w postaci słupów aluminiowych (12sz.) o wysokości 
7,0m ( wysokość całkowita 7,55m) z wysięgnikiem, wyposażone w oprawa oświetleniowe 
typu LED o mocy 51W ( strumień świetlny 7680 lm). Zaprojektowana została skrzynka  
pomiarowa oświetlenia ulicznego SOU usytuowana przy słupie energetycznym nr 504. Sieć 
oświetlenia ulicznego zostanie wykonana za pomocą kabla typu YAKXS 3x25mm. 

-Kanalizacja techniczna- projekt obejmuje wykonanie kanalizacji technicznej.
W ramach inwestycji zaprojektowana została kanalizacja teletechniczna typu ulicznego KTu
oraz przepustowa Ktp wraz ze studniami kablowymi typu SK-2 oraz Sk-1.
Kanał  technologiczny  typu  ulicznego  KTu  składała  się  będzie  z:  1x  rura  osłonowa  

110  SN8,  3x  rura  światłowodowa  40HDPE SN8  gr  3.7mm oraz  wiązka  mikrorur  ∅ ∅
5x 10mm HDPE, gr. 1mm∅  
Kanał  technologiczny przepustowy KTp składała  się  będzie  z  1x rura  osłonowa 110  ∅
SN8, 1x rura osłonowa 110 SN8 (w środku 3x rura światłowodowa  40HDPE SN8 gr ∅ ∅
3.7mm, wiązka mikrorur 5x 10mm HDPE, gr. 1mm).∅

-Sieć wodociągowa
Projektuje się wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE 160 o długości 358,70m ∅
wraz z wykonaniem 4 hydrantów nadziemnych DN80.

3.6.  Ukształtowanie  terenu i  zieleni  w zakresie  niezbędnym do uzupełnienia  części  
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu
W związku z inwestycją planuje się wycinkę 14 drzew.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 
lub terenu 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- budowę drogi o szerokości 4,50m wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, -
odcinek AB - HM 0+00,00 do HM 0+89,90;
- budowę drogi o szerokości 5,50m wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, 
wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej - odcinek CD - 
HM 0+00,00 do HM 2+66,84 (powierzchnia 536,15m2);

• wykonanie utwardzeń terenu z płyt betonowych typu JOMB o powierzchni 156,20m2,
• powierzchnia zjazdów 2,20m2,
• powierzchnia drogi 1876,80m2,
• powierzchnia biologicznie czynna: 524,90m2,
• pobocza gruntowe: 239,85m2,
• wykonanie krawężników betonowych  drogowych oraz najazdowych,
• przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych,
• budowę oświetlenia ulicznego,
• budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową studzienek rewizyjnych, wpustów 

deszczowych wraz z przykanalikami,
• wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami nadziemnymi DN80.
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      5. Inne informacje i dane
5.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów wynikające z aktów prawa 
miejscowego.
Budowana droga  położona jest na terenie określonym w planie symbolem:
- 31KDD, 33KDD, 34KDD- tereny dróg publicznych klasy D dojazdowe. (dz .nr. 2492, 
2498, 2364, 2398/3). Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających wynosi od 
6,0m do 10,0m. ( ograniczenie w MPZP od 5,0m do 44,0m) 

.
- 5MNUp – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności 
(projektowane). Utwardzenie terenu z płyt betonowych typu JOMB. Na terenie działki nr 
2489 zlokalizowane zostanie przyłącze kanalizacji deszczowej.

- 6ZN-tereny zieleni nieurządzonej-utwardzenie terenu z płyt betonowych typu JOMB.
Powierzchnia biologicznie czynna 17,36m2/72,76m2=23,8% > 5% - (Ograniczenie w planie 
MPZP) - powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej – nie mniej niż 5%, 
 
5.2.  Dane informujące, czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt 
budowlany są wpisane do rejestru zabytków  lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 
zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objętym ochrona 
konserwatorską.
Budowana droga  nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków i nie jest
położona w strefie ochrony konserwatorskiej określonej na  podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz.

5.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
Tereny działek nr 2383, 2398/3, 2364, 2492, 2498, 2489  nie są położone w granicach terenu
górniczego, dlatego też nie bierze się pod uwagę ekspansji górniczej w sposobie 
posadowienia obiektu.

5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

5.4.1. Istniejące zagrożenia dla środowiska
Na terenie działek  2383, 2398/3,  2364, 2492, 2498, 2489 stanowiących własność gminy
znajdują się tereny zielone.
Istniejące zagrożenia dla środowiska związane są z bieżącym użytkowaniem w/w działek.

5.4.2. Projektowane zagrożenia dla środowiska 
Projektowana  inwestycja  wniesie  nowego  rodzaju  emisji  do  środowiska  w  związku  z
ruchem pojazdów osobowych. Projektowane zagrożenia dla terenu nie przekroczą wartości
normowych.
Przedmiotowa  inwestycja  nie  stanowi  przedsięwzięcia  mogącego  zawsze  znacząco  lub  
potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko.,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  
Ministrów  z  dnia  10  września  2019r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  
oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019r. Poz 1839 z późn. zm.).

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Droga będzie dostosowana do ruchu pojazdów PSP.  Wzdłuż drogi zaprojektowano sieć  
wodociągową wraz z budową 4 hydrantów nadziemnych DN80.
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7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych
7.1. Informacje dotyczące wymogów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7.2.Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych i dla wózków inwalidzkich
Przy dojściach do przejść zastosowano lokalne obniżenia krawężników zastosowano 
krawężniki najazdowe.

7.3.Tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo 
państwa
Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
8.1. Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań

 związanych z budową i eksploatacją obiektu.
Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Planowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia 

pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wymagań 

ogólnych

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

20 października 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania 

linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 

usytuowanie

(Dz. U. 2015, poz. 1744 z późniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Nie dotyczy

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 

sierpnia 1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 

budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia

2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz. 579

Nie dotyczy

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

81)

Nie dotyczy

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

101, poz. 645)

Nie dotyczy
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8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U.

Nr 130, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisów 

techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 

Nr 130, poz. 895 z późniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Droga została zaprojektowana zgodnie z 

warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne.

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.

735)

Nie dotyczy

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21

listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 

ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1853)

Nie dotyczy

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 

kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 

2013r., poz. 640)

Nie dotyczy

14. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 

października 2001r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późniejszymi

zmianami).

Nie dotyczy

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 

2002r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z 

późniejszymi zmianami).

Nie dotyczy

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 

687 z późniejszymi zmianami).

Nie dotyczy

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 

25 sierpnia 1959r. w sprawie określenia, jakie tereny pod 

względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. 

U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Nie dotyczy

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)
Nie dotyczy

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z 

późniejszymi zmianami)

Nie dotyczy
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20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst 

jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1689 z późniejszymi 

zmianami)

Nie dotyczy

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 

2002r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia 

obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu 

jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego 

użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe.

Nie dotyczy

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny 

terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, 

przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za 

spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w 

sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla 

obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

Nie dotyczy

 23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami)

Przedmiotowa  inwestycja  nie  zalicza  się  do

przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  lub

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z 

późniejszymi zmianami)

Przedmiotowa  inwestycja  nie  zalicza  się  do

przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  lub

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

25. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia

14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z 

późniejszymi zmianami)

Inwestycja nie spowoduje przekroczenie 

dopuszczalnych norm poziomu hałasu.

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki 

Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy produkcji, transporcie 

wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów 

wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. 

z 2003r. Nr 163, poz. 1577 z późniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 

2013 r., poz.

Odpady stałe usuwane będą do pojemników  i wywożone

na  wysypisko  zgodnie  z  gospodarowaniem  odpadów

przyjętym w Gminie Kietrz.

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód

lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019r.  Poz. 1311).

Wody  opadowe  odprowadzane  będą  do  istniejącej

kanalizacji deszczowej.

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 

2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., 

poz. 523)

Nie dotyczy
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30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 

2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim 

powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie 

art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach -

ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013r.

Nie dotyczy

31.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)

Nie dotyczy.

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

Na terenie inwestycji zlokalizowana będzie sieć 

wodociągowa przeciwpożarowa wraz z hydrantami 

podziemnymi DN80.

33. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1594, z 

późniejszymi zmianami)

Nie dotyczy

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 

2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 

warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów,

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 

ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 

urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz 

pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227)

Nie dotyczy

35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446)

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną 

konserwatorską. Teren inwestycji  nie jest położony w

strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie 

zapisów w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kietrz

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, 

poz. 401)

Teren inwestycji na czas budowy zostanie zabezpieczony 

zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. 2013.687 z późniejszymi  zmianami.)

Nie dotyczy

            8.2. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych 
Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. Nr 2019, poz. 1065
z  późniejszymi zmianami).

8.2.1 Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki 
            Usytuowanie budynku - naturalne oświetlenie i przesłanianie

Projektowana inwestycja  nie zacienia i ani nie przesłania działek sąsiadujących w sposób 
powodujący ograniczenia w ich użytkowaniu i zabudowie. 

Miejsca gromadzenia odpadów  stałych
Nie dotyczy
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8.2.2 Dział III. Budynki i pomieszczenia
Oświetlenie i nasłonecznienie
nie dotyczy

8.2.3 Dział IV. Bezpieczeństwo pożarowe 
            Nie dotyczy

 Projektowany obiekt w zakresie przywołanych przepisów nie ogranicza sposobu   
 użytkowania i zagospodarowania terenów przyległych.

8.3. Obszar oddziaływania budynku
Obszar oddziaływania obiektu ograniczono do działki –2383, 2398/3, 2364, 2492, 2498, 2489.

                      AUTOR                       

                                     ….…...................................  


