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1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej
     niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji
     obiektów;

Przedmiotem inwestycji  jest  przebudowa istniejącej drogi w Śmiczu. Długość drogi docelowo o
nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi łącznie 836,40m. 

W zakres robót wchodzi:

-  wyprofilowanie  i  ułożenie  na  poboczu  obustronnie  mieszanki  kamiennej  bazaltowej  lub
szarogłazowej frakcji 0/31.5 mm gr. 15 cm,
- wyprofilowanie i ułożenie mieszanki kamiennej bazaltowej lub szarogłazowa frakcji 0/63 mm gr.
20  cm  (warstwę  tą  należy  ułożyć  za  pomocą  rozściełacza)  w  części  objętej  korytowaniem
jednostronnym i dwustronnym.
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/11 mm gr. 5
cm- jako warstwa wyrównawcza.
-wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej frakcji 0/16 mm gr. 7
cm
- regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych wraz z ich kompletnym remontem/ wymianą.
- regulacja istniejących zasuw wodociągowych
- wykonanie krawężników betonowych najazdowych i  zwykłych wg projektu zagospodarowania
terenu.

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w
     nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części
     rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

        Droga znajduje się na terenie administrowanym przez Inwestora i stanowiącym jego

własność.  Działka 486 podlega urzeczeniu.   Istniejąca droga posiada nawierzchnię kamienną na

pow. ok 1617 m2 oraz z kamienną na pozostałym obszarze ok.1340 m2. Istniejąca szerokości jezdni

jest zmienna. Nawierzchnia posiada liczne nierówności, sfalowania i wyboje. Wyjeżdżony pas drogi

z  kamienia  tworzy  koryto  zagłębione  w  stosunku  do  otaczającego  terenu.  Powoduje  to  brak

możliwości spływu wód opadowych z tej drogi, i tworzenie się na niej dość często zastoisk wody i

błota,  które  utrudniają,  a  czasami  uniemożliwiają  przejazd.  Do  działki  objętej  opracowaniem

dochodzą  sąsiadujące  drogi  szutrowe  do  dróg  polnych.  Działka  objęta  opracowaniem  -

niezabudowana. Sąsiednie działki zabudowane nie kolidujące wykonaniu w/w inwestycji. Wzdłuż

drogi objętej opracowaniem występują urządzenia sanitarne.

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane
    związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
    przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie
    niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub
    terenu;

Projektowana przebudowa ulic częściowo  zmieni przebieg osi  istniejącej  drogi z racji  na
usytuowanie  względem  granic.  Przebudowa  gminnej  drogi  wewnętrznej  będzie  przebiegała  w
granicach istniejącego pasa drogowego.



4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
    lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów
    budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni
    oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i
    zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
    zagospodarowaniu przestrzennym;

Zestawienie powierzchni i urządzeń:

 pobocze z kamienia łamanego 405 m2
 jezdnia o nawierzchni bitumicznej 3 035,0 m2
 krawężniki betonowe

a) zwykłe wystające 110 m
b) najazdowe 29 m

5) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany,
    są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Działki  o  nr.  517;  543;  550;  486; w Gminie  Biała  nie podlegają  ochronie  na  podstawie
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
     budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;

Działki o nr. 517; 543; 550; 486;  w Gminie Biała nie leżą w granicach terenu górniczego
stąd nie podlegają wpływowi eksploatacji górniczej.

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;

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397
ze zm.] do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których
mowa w art.  59 ust.  1 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 [tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.] zalicza się:

 §3 ust. 1 pkt 60 - drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia
powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32, oraz obiekty mostowe w
ciągu drogi o nawierzchni  twardej,  z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów
mostowych służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w
art.6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym [t.j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 1137 ze zm.] poprzez drogę o nawierzchni twardej rozumie się drogę z jezdnią o
nawierzchni  bitumicznej,  betonowej,  kostkowej,  klinkierowej  lub  brukowcowej  oraz  z  płyt



betonowych lub kamienno - betonowych.

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie nawierzchnia na odcinku ok. 836,40 m, zatem
nie będzie przekroczony próg 1 km. W związku z powyższym planowana inwestycja nie mieści się
w definicji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
    obiektu lub robót budowlanych.

Zgodnie z gminną ewidencją dróg w Gminie Biała, droga w Śmiczu jest drogą gminną wewnętrzną
o znaczeniu lokalnym, nie będącą drogą publiczna w myśl Ustawy o Drogach Publicznych,  nie
podlega więc wymaganiom Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie. Rozwiązania projektowe oparto na zapisach Decyzji o warunkach zabudowy nr
GKZP.6730.24.2019  z  dnia  23.09.2019,  wiedzy  technicznej  w  zakresie  projektowania  dróg
wewnętrznych  o  znaczeniu  lokalnym  oraz  nieobowiązujących  zapisach  OBWIESZCZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY  I  BUDOWNICTWA z  dnia  23  grudnia  2015  r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. z
dnia 29 stycznia 2016 poz. nr 124.

9) Obszar oddziaływania

PB. art. 3 pkt. 20 – obszar oddziaływania obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć teren
wyznaczony  w  otoczeniu  obiektu  budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu. 

Granicę obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji zawarto na działkach objętych
opracowaniem 517; 543; 550; 486 w Gminie Biała. Przy jej wyznaczeniu wzięto pod uwagę funk-
cję, formę, konstrukcję projektowanego obiektu i inne jego cechy charakterystyczne oraz sposób za-
gospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji. Uwzględniono rów-
nież treść nakazów i zakazów zawartych w przepisach odrębnych. Stwierdzono, że w powiązaniu z
przepisami odrębnymi, które należy uwzględnić przy ustalaniu obszaru oddziaływania planowanej
inwestycji tj. zarówno przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisami PPOŻ, jak i przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska (m.in. dotyczące ochrony przed hałasem, promieniowaniem), a także przepisami z za-
kresu zagospodarowania przestrzennego, projektowana inwestycja nie wykracza poza granice te-
renu wskazanych działek,  przez co nie oddziaływuje na działki sąsiednie, a jej obszar oddzia-
ływania mieści się w całości na działkach na której została zaprojektowana. 

L.p. Podstawa formalna Uwagi
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

1.1. Wymogi w zakresie zjazdów §77 Zjazdy  z  drogi  w  granicach  działki
zaprojektowano  w  sposób  odpowiadający
wymaganiom  wynikającym  ich  usytuowania  i
przeznaczenia,  a  w  szczególności  dostosowano
do wymagań bezpieczeństwa ruchu na 
drodze

1.2. Wymogi  w  zakresie  bezpieczeństwa
§1

Przy projektowaniu spełniono wymagania w 
zakresie
- bezpieczeństwa użytkowania,
- nośności i stateczności konstrukcji,
- bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 



wystąpienia pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia,
- ochrony środowiska ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym 
hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami 
powietrza, wody i gleb;
Zapewniono:
-  odpowiednie  warunki  użytkowe  zgodne  z
przeznaczeniem drogi publicznej;
-  niezbędne  warunki  do  korzystania  z  drogi
publicznej  przez  osoby  niepełnosprawne,w
szczególności poruszające się 
na wózkach inwalidzkich.

2. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie

2.1. Wymogi odległości od granic działki Odległości projektowanej przebudowy obiektu są
zachowane  do  granic  działek  stanowiących
obszar inwestycji

2.2. Wymogi  odległości  w  zakresie
przesłaniania (§13)

Projektowana  budowa  zlokalizowana  jest  w
sposób  zapewniający  nie  występowanie
przesłaniania światła umożliwiającego naturalne
oświetlenie pomieszczeń.

2.3. Wymogi  odległości  w  zakresie
nasłonecznienia (§60)

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest w
sposób  zapewniający  nie  zaburzający
minimalnego czasu nasłonecznienia. Zacienianie
ogranicza  się  wyłącznie  do  obszaru  działek
Inwestora.

2.4. Wymogi PPOŻ (§207-273) Projektowana budowa spełnia wszelkie wymogi
wskazane  we  wskazanych  paragrafach,  w  tym
wymagane odporności  ogniowe i  odległości  od
budynków sąsiednich.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zmianami) 

3.1. Oddziaływanie na środowisko Obiekt  nie  zaliczany  do   realizacji  inwestycji
zaliczających  się  do  inwestycji  mogących
znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko

4. Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
4.1. Poziom  hałasu  dla  zabudowy

mieszkaniowej
Dopuszczalny poziom hałasu w dzień 55dB, w
nocy  45dB  –  inwestycja  nie  generująca
powstania  hałasu  -  poziom  hałasu  nie  jest
przekroczony dla sąsiednich działek 

4.2. Poziom  hałasu  dla  zabudowy
zamieszkania zbiorowego

Dopuszczalny poziom hałasu w dzień 55dB, w
nocy  45dB  nie  wykracza  poza  działki  objęte
Inwestycją 

4.3. Poziom  hałasu  dla  zabudowy
wielorodzinnej

Dopuszczalny poziom hałasu w dzień 55dB, w
nocy  45dB  nie  wykracza  poza  działki  objęte
Inwestycją 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 
5.1. Gospodarowanie odpadami Przebudowa  obiektu  budowlanego  będzie

wytwarzała  odpady  typu  gruz  budowlany  i
ziemia  z  wykopów,  które  będą  wywożone  na
wysypisko miejskie.



6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 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. z 2006 r. Nr 137,

poz. 984)  
Odległości 

6.1. Odprowadzanie wód opadowych Odprowadzenie  wód  opadowych  na   istniejące
pobocza w obrębie działki inwestora.

Opracował:   Mgr inż. Arkadiusz Żurakowski


