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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalno - gospodarczego 
zlokalizowana na działce nr 1370, k.m.21 w Białej.
 

2.Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Działka  nr  1370  stanowi  własność  inwestora  i  obecnie  jest  zabudowana  budynkiem
mieszkalno - gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki. Teren działki jest niemalże płaski.
Działka posiada uzbrojenie podziemne – sieć wodociągowa. Działka posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej od strony zachodniej (dz.nr 1351). Budynek zlokalizowany jest  w
południowej części działki nr 1370 bezpośrednio w granicy.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na  przedmiotowej  działce  planuje  się  dokonać  rozbiórki  budynku  mieszkalno  -
gospodarczego.

4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Działka nr 1370

STAN 
ISTNIEJĄCY

STAN 
PROJEKTOWANY

Parametr  [m2] %  [m2] %

Powierzchnia działki 2263,0 100,00 2263,0 100,00

Powierzchnia zabudowy 249,2 11,01 0,0 0,00

Powierzchnie utwardzone 909,7 40,20 909,7 40,20

Powierzchnie biologicznie czynne 1104,1 48,79 1353,3 59,80

5. Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren  działki  na  którym  przewidywana  jest  inwestycja  podlega  ochronie  na  podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Przedmiotem ochrony w strefie B
ochrony konserwatorskiej jest układ ruralistyczny wsi Stare Miasto.
W  przypadku  ujawnienia  podczas  robót  ziemnych  przedmiotu,  co  do  którego  istnieje
przypuszczenia, że jest on zabytkiem , wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wszelkie
roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty przedmiot oraz miejsce
jego odkrycia,  oraz powiadomić o nich niezwłocznie OWKZ, a jeśli  nie jest  to możliwe –
Burmistrza Miasta Białej.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren  
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.
Działka, na której planuje się rozbiórkę nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej, ani
też, na terenach szkód górniczych.
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7. 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
Nie dotyczy
Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska (– tj. nie wywołuje 
zanieczyszczenia wody lub gleby, nie wywołuje żadnego promieniowania, nie przewiduje się 
emisji hałasu ponad dopuszczalne normy) oraz higieny i zdrowia użytkowników budynku 
oraz budynków sąsiednich. Emisja mogąca pogorszyć znacząco stan środowiska nie 
występuje. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza granicami terenu, do którego tytuł prawny posiada inwestor tj. 
przekroczenia dziennej dopuszczalnej normy hałasu tj. 50dB. Eksploatacja całego 
przedsięwzięcia nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych zmian w środowisku naturalnym 
w stosunku do stanu istniejącego.

8. Inne konieczne dane
Nie dotyczy
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