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PROJEKT BUDOWLANY 
OPIS TECHNICZNY 

DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
 

I.  DANE OGÓLNE. 
 
1.0. Zadanie. 

Rozbudowy budynków: 
hali sortowni oraz  
budynku socjalno - biurowego,  
wraz z placami. instalacjami wewnętrznymi, a także infrastrukturą towarzyszącą, 
znajdującymi się  na terenie działki nr 30/6 

2.0.  Inwestor : 
Zakład Usług Miejskich  Sp. z o.o. 
z siedzibą w Chełmnie , ul. Przemysłowa 8 86-200 CHEŁMNO 

 
 

3.0.   Adres budowy : 
   Chełmno - Osnowo  

działka nr 30/6,   
                            jednostka ewidencyjna 040402_2, Chełmno – Gmina 

obręb – 0013 Osnowo,  
powiat chełmiński  

                              województwo: kujawsko - pomorskie 
  
 
4.0.   Podstawa opracowania : 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- uzgodnienia robocze z Inwestorem 
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Osnowo,  
  UCHWAŁA nr VI / 49 / 07 
  Rady Gminy Chełmno 
  z dnia 5 czerwca 2007r. 
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  
  wsi Osnowo, gmina Chełmno 
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów  
- Zgoda Zamawiającego na podłączenie projektowanych obiektów do istniejących na terenie zakładu: 
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  Wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej oraz zasilania w   
energię elektryczną 
- Uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane 
 
5.0.  Lokalizacja. 

1/. miejscowość C H EŁ M N O  -  O SN O W O  

2/. ulica / ulice -  

3/. nr działki 30/6 

4/. powierzchnia działki 9900,0 m2                       tj   1,0000 ha 0,9900 ha 

5/. powierzchnia opracowania 9900,0 m2                       tj   1,0000 ha 0,9900 ha 

 
 
5.1. Lokalizacja  
Przedmiotowy teren znajduje się we wsi Osnowo na południu od miasta Chełmno. Teren pod inwestycję 
jest niezadrzewiony. 
Wjazd na teren zakładu znajduje się po stronie południowo – zachodniej działki o nr ewid. 30/6 na której 
znajdują się projektowane obiekty. 
 
II. DANE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. 0. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, wyposażenie Istniejącego budynku hali sortowni i budynku 
socjalno - biurowego 
 
2. 0. Istniejący stan zagospodarowania. 
 
2.1. Elementy zagospodarowania terenu 
2.1.1. Zabudowa  
Brama wjazdowa. 
W południowo zachodniej części działki znajduje się brama wjazdowa.  
Ogrodzenie 
Omawiana działka 30/6 jest ogrodzona. 
Zieleń ochronna 
Od strony północnej i zachodniej wzdłuż istniejącego ogrodzenia, przebiega pas zieleni ochronnej. W jego 
skład wchodzą drzewa i krzewy. W związku z planowaną inwestycją nie zachodzi potrzeba usunięcia 
istniejącej zieleni.  
Droga dojazdowa na teren składowiska 
Droga pokryta jest jezdnią betonową, wykonaną z płyt betonowych, częściowo przebiega przez brodzik 
dezynfekcyjny. 
Rów odwadniający (wzdłuż drogi) 
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Wzdłuż drogi prowadzącej na składowisko odpadów, przebiega rów odwadniający . Odprowadza on wodę 
w kierunku południowo zachodnim poza granice działki, a następnie przepustem pod drogą w kierunku 
południowym. Rowem odwadniającym zarządza Wójt Gminy Chełmno, ulica Dworcowa 1, 86-200 
Chełmno.  
Stacja transformatorowa, naziemna sieć niskiego napięcia. 
Na omawianym obszarze znajduje się stacja transformatorowa słupowa zasilająca obiekty składowiska 
odpadów. Zasilanie stacji odbywa się z linii napowietrzno- kablowej. Zakładem energetycznym właściwym 
do uzgodnień jest: Energia Operator O/Toruń Rejon Dystrybucji w Grudziądzu. 
Brodzik dezynfekcyjny. 
Na terenie opisywanej działki, za bramą wjazdową na składowisko odpadów, znajduje się brodzik 
dezynfekcyjny, który po zrealizowaniu planowanej inwestycji będzie nadal wykorzystywany przez 
składowisko. Brodzik dezynfekcyjny przeznaczony jest do dezynfekcji kół samochodów opuszczających 
teren składowiska. Do dezynfekcji stosuje się 2% roztwór podchlorynu sodowego (wymiana przynajmniej 
raz w tygodniu wg potrzeb). 
 
Ob. nr 1 – Hala sortowni odpadów i doczyszczania materiałów opakowaniowych tzw. surowców 

wtórnych (hala aluminiowa namiotowa pokryta plandeką),  

Jednym z podstawowych obiektów na terenie zakładu będzie sortownia odpadów. Będzie to obiekt 
kubaturowy, Hala jednokondygnacyjna pokryta plandeką. P=1146,95m2  
W halę wbudowane będą obiekty: 
Boksy na zbelowany papier lub inne odpady opakowaniowe.  
Podstawowe wymiary hali: 
 szerokość                   20,00 m, 
 długość                   56,00 m, 
 wysokość max w kalenicy           8,25 m, 
 wysokość przy ścianach  zew.   5,0 m. 

 
Boksy na zbelowany papier lub inne odpady opakowaniowe. 
               Cztery boksy o wymiarach: 4,0 m x 4,0 m x 4,0 m. zadaszone plandeką w hali 
               ob. nr 1.  
W prawym dolnym rogu hali zlokalizowane są cztery boksy o wymiarach 4x4m przeznaczone do 

gromadzenia zbelowanych odzyskanych materiałów tzw. „miękkich”, jak: papier, tworzywa sztuczne, itd. -  
zależności od potrzeb. Skonstruowane będą z bali drewnianych, zapobiegnie to uszkodzeniu aluminiowej 
konstrukcji hali lub jej pokrycia z plandeki w razie obsunięcia się balotu. 
Dla  każdego boksu przewiduje się bramę o wym. 3,9 m x 5,0 m. 
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Pzabudowy= 64,00 m2  V= 256,00 m3 

Hala przyjęć i demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz gromadzenia zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 

Obiekt w hali namiotowe o wymiarach osiowych 10 m x 20,0 m= 200,00 m2,, 
 P= 211,15m2  Wysokość w świetle ok. 8,25 – 5 m  z dwiema bramami wjazdowymi o wymiarach: 
wysokość 5 m, szerokość 3,9 m. Hala ta połączona jest jedną krótszą ścianą z  Halą sortowni odpadów  
Ob. nr 2 – Budynek socjalno-biurowy wraz z łącznikiem 
Budynek w konstrukcji z lekką obudową , piętrowy, ocieplony. W budynku znajdują się pomieszczenia 
socjalno - sanitarne dla pracowników fizycznych Zakładu oraz pom. wagowego i pom. biurowe.  
Pzabudowy= 108,36 m2 

Łącznik, 
Łącznik z halą segregacji w celu przejścia z sortowni do budynku socjalnego.  
Bioreaktory kompostowe typu Kneer, 
Sekcja kompostowania wysegregowanych odpadów organicznych metodą dynamiczną w  bioreaktorach 
Kneer. Bioreaktory kompostowe  zlokalizowane będą na placu utwardzonym ob. nr 13. Gotowy kompost 
zostaje przewieziony na płytę kompostową - ob. nr 22. 
Waga samochodowa 60 Mg, o wymiarach 18 m x 3,0 m, 
Waga samochodowa służyć będzie do ważenia odpadów dowożonych i wywożonych.  
Myjnia płytowa o wymiarach: 5,0 m x 15,0 m przykryta halą namiotową z plandeki, P= 75m2 
Myjnia płytowa zadaszona pod namiotem z plandeki. Myjnia ta umożliwia mycie samochodów, śmieciarek, 
a także mycie pojemników i kontenerów, które w tym celu są zwożone z terenu, na którym są ustawione. 
Myjnia płytowa posiada szczelną betonową posadzkę (uszczelnioną np. folią PEHD o gr. 2 mm) z 
odprowadzeniem ścieków do zbiornika ścieków technologicznych . 
Parking samochodowy, 2 stanowiska o wymiarach: 2,5 x 5,0 m, 
Mały parking na głównym placu zakładu przeznaczony głównie dla gości. Powierzchnia parkingu została 
wybudowana z asfalobetonu– 2 stanowiska o wym. 2,5 m x 5,0 m 
Powierzchnia parkingowa P= 25 m2 
Parking samochodowy zakładowy 9 stanowisk o wymiarach: 2,5 x 5,0 m i 3,0x6,0m 
Na terenie Zakładu będzie znajduje się również parking dla samochodów osobowych, którymi przyjeżdżają 
pracownicy. Parking stanowi 9 miejsc postojowych. Cały plac parkingowy jest szczelny, zabezpiecza grunt 
przed dostaniem się substancji ropopochodnych ze ścieków deszczowych. Powierzchnia parkingu dla 
samochodów będzie wybudowana z asfalobeonu.  
Powierzchnia parkingowa P= 129 m2. 
Zbiornik na wody opadowe o poj. 100m3 
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Tymczasowo magazynowane ścieki deszczowe są częściowo wykorzystywane do podlewania zieleni lub 
ewentualnie na cele ppoż. Ścieki deszczowe z dróg i placów manewrowych są podczyszczane w 
separatorze koalescencyjnym wraz z osadnikiem –w celu wyeliminowania substancji ropopochodnych.  
Zbiornik służy do gromadzenia w nim ścieków pochodzących z dachów wszystkich obiektów na terenie 
zakładu oraz z dróg i placów i parkingów. Ścieki ze zbiornika będą wykorzystywane na terenie zakładu do 
n. w. celów: (zraszanie kompostu, mycie posadzek, itd. Będzie to zbiornik żelbetowy, podziemny o 
pojemności   Ø100m3  
Pompownia wód opadowych, 
Służy do poboru ścieków deszczowych, które będą wykorzystywane do celów technologicznych na terenie 
zakładu (zraszanie kompostu, mycie posadzek, itd.) 
Drogi i place, 
Na terenie zakładu znajdują się  drogi i place technologiczne, które powiązane są również z obiektami 
technologicznymi wchodzącymi w skład zakładu. 
Powierzchnia istniejących  dróg i placów wyniesie ok. P= 5365 m2,  
Wody opadowe z powierzchni dróg i placów technologicznych odprowadzane są poprzez separator 
koalescencyjny z osadnikiem = ob. nr 21 do rowu odwadniającego. Płynącego w kierunku na południowy-
zachód od projektowanego ZZO.  
 
 
 
Zbiornik na ścieki technologiczne wraz z pompownią,  
Zbiornik na ścieki technologiczne o Ø 5,0m. przeznaczony jest do przyjmowania ścieków z Hali sortowni 
odpadów, myjni płytowej , odcieki z Płyty kompostowej oraz z boksu magazynowania i placu mieszania 
odpadów strukturalnych. 
Przy zbiorniku umieszczono pompownię ścieków technologicznych w celu dostarczenia ścieków do 
studzienki odcieków pochodzących ze składowiska (różnica poziomów) 
Zbiornik na ścieki sanitarne (bytowe), 
Zbiornik bezodpływowy stosowany do gromadzenia ścieków sanitarnych, pochodzących z Ob. nr 2. 
Podziemny zbiornik żelbetowy o Ø 5m, usytuowany w rejonie zabudowy. Ścieki sanitarne są wywożone do 
oczyszczalni ścieków na podstawie podpisanej umowy. 
Plac do mieszania odpadów strukturalnych, 
Obok boksu do magazynowania odpadów strukturalnych wyznaczono specjalny plac. Plac ten służy do 
mieszania frakcji strukturalnej z frakcją podsitową pochodzącą z sortowni, przed procesem 
kompostowania. Plac jest szczelny, a dno dodatkowo uszczelnione folią PEHD o grubości 2 mm. Wymiary 
11m x 3 m. 
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Ścieki pochodzące z placu, odprowadzane są za pomocą kanalizacji technologicznej (przemysłowej) do 
Zbiornika ścieków technologicznych= ob. nr 14. P=30m2 
Boks magazynowania odpadów strukturalnych, 
Materiał strukturalny jest magazynowany w boksie o wymiarach 3 m x 5 m. Odpady wymagające 
rozdrobnienia są rozdrabniane na rozdrabniarce ( gałęzie, konary, itd.) Rębarka do gałęzi dowożonych w 
celu ich skierowania do kompostowania. 
P=15m2. 
Plac do magazynowania gruzu budowlanego, 
Na terenie projektowanego zakładu zlokalizowane jest miejsce kruszenia odpadów budowlanych, 
pochodzących z gospodarstw domowych. Powierzchnia ok.  P=45m2. 
Pas zieleni ochronnej,  
Szerokość pasa zieleni ochronnej wokół Zakładu i kwatery będzie wynosić ok. 5 m. W zależności od 
możliwości szerokość tego pasa jest różna. 
Kontener mobilny na odpady niebezpieczne, 
Na terenie Zakładu w celu magazynowania wysortowanych opadów niebezpiecznych, wybranych z 
dowiezionych odpadów komunalnych, opakowaniowych, sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, ustawiono magazyn kontenerowy. Jest to kontener metalowy z zamykanymi drzwiami z 

podłogą rusztową, z bezpieczną przechwytującą wanną o wymiarach 6,00 m  2,35 m 2,35 m na ciekłe 

substancje niebezpieczne. W kontenerze ustawione są mniejsze pojemniki do tymczasowego gromadzenia 
odpadów niebezpiecznych, np. dla baterii, świetlówek i innych odpadów niebezpiecznych, które mogą 
znajdować się wśród zmieszanych odpadów komunalnych.  
Separator koalescencyjny z osadnikiem, 
Płyta kompostowa 
Zlokalizowana w południowej części działki 30/6. Płyta kompostowa szczelna, uszczelniona folią PEHD z 
odprowadzeniem ścieków technologicznych rowkami wykonanymi po zewnętrznych stronach płyty. Spadek 
ułożenia płyty 0,5 w kierunku rowków odpływowych. 
Wymiary 38,50m x 7,00m  P = 269,50 m2  

 
trafostacja kontenerowa 
Budynek o wym. 2,0x3,0m 
studzienka wodomierzowa 
Na istniejącej sieci wodociągowej znajduje się studzienka wodomierzowa, umożliwiająca pomiar zużycia 
wody  
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1. Opis istniejących  powierzchni 

Obszar Zakładu Zagospodarowania Odpadów wynosi:  
P = 9900,00 m2  
Powierzchnia wszystkich istniejących obiektów: P = 1690,00 m2 

Powierzchnia placów i dróg na terenie zakładu wynosi: 
P = 5365,0 m2   
Powierzchnia z zasiekami  wynosi: P = 187,50 m2   
Powierzchnia drogi dojazdowej na składowisko P = 689,75 m2   
Projektowana zieleń ochronna: P=1967,75m2 

2. Bilans terenu 

Powierzchnia działki pod budowę     9900,00 m2   100,00% 
Powierzchnia obiektów      1 690 , 00 m2    17,07% 
Powierzchni dróg i placów        5 365,  00 m2   54,19% 
Powierzchni proj zieleni        1 967, 75 m2   19,87% 
Powierzchnia drogi i zasieków                     877,25 m2        8,87% 

3. Charakterystyka budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie  

       w rejonie składowiska odpadów w Osnowie 
Pod względem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej rozcięty doliną rzeki Fryby i 
licznymi wcięciami  erozyjnymi. Powierzchnia terenu w rejonie omawianej działki 30/6 jest nachylona na 
płn-wschód w kierunku prostopadłym do doliny rzeki Fryby.  
Budowa hydrogeologiczna 
W rejonie składowiska odpadów komunalnych dla miasta Chełmno w miejscowości Osnowo stwierdzono 
występowanie dwóch horyzontów wodonośnych w obrębie piętra czwartorzędowego. I horyzont 
wodonośny udokumentowany wierceniami występuje w piaskach pokrywowych, które zalegają na stropie 
glin morenowych podłoże nieprzepuszczalne. Woda o zwierciadle swobodnym występuje na zmiennej 
głębokości w zależności od morfologii terenu i morfologii stropu glin. Strefa saturacji jest nieciągła i 
ogranicza się do zagłębień w stropie glin morenowych. Najpłycej występowanie wody gruntowej 
stwierdzono w otw. 19 na głęb. 1,70 m p.p.t./rzędna 83,21 m n p m. W innych odwiertach w rejonie 
omawianej lokalizacji poziom wód charakteryzował się następująco: 
Otw. Nr 17 na głęb. 5,20m p.p.t./ rzędna 84,31, otw. Nr 18 na głęb. 3,07 m p.p.t./ rzędna 82,76.  
 II horyzont wodonośny występuje w soczewkach piasków zastoiskowych międzymorenowych 
oraz w nasypach zalegających na dnie pobliskiego wykopu kolejowego Wody te są podparte przez utwory 
zastoiskowe, które to grunty stanowią warstwę izolacyjną. Na dnie wykopu woda o zwierciadle swobodnym 
występuje na głęb. 0,45 m – 0,50 m, rzędne 74,16 m – 74,89 m npm/otw. nr. 5/A i 7/A. 
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W otworach wykonanych na wysoczyźnie oraz po obu stronach wykopu zwierciadło wody jest 
napięte. Nawiercone na głębokości 1,60 m p.p.t/ otw. 27/ do 6,30 m p.p.t / otw.11/B/, rzędne 68,51 m npm 
do 78,93 m npm stabilizuje się na głębokości 0,50 m ppt/ otw.27/ do 9,01m ppt /otw.21/ tj. w przedziale 
rzędnych 76,05 m npm/otw.20/ do 80,50 m npm/ otw. 4/A/. Po okresie intensywnych opadów 
atmosferycznych i roztopach istnieje możliwość okresowego gromadzenia się wód na stropie gruntów 
spoistych w piaskach przypowierzchniowych, a także podwyższenie poziomu wód drugiego horyzontu 
wodonośnego. Mogą się także pojawić sączenia na zboczach i w dnie wykopu.  
Budowa geologiczna 
 Budowie geologicznej dokumentowanego terenu do głębokości rozpoznanej wierceniami tj. 12,0 m 
ppt udział biorą osady czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie.  
Holocen reprezentowany jest przez glebę próchniczną o miąższości 0,2 m -0,4 m oraz lokalnie 
występujące nasypy o miąższości 0,2 m – 1,2 m /0t.25/. Nasypy pokrywają dno i zbocza wykopu. Skład 
nasypów to piaski drobne z domieszką próchnicy, mułkami i glinami, a na dnie ze żwirami oraz resztkami 
podkładów kolejowych. 
Plejstocen - osady lodowcowe górne reprezentowane przez morenowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste 
brązowe i szare zalegające do głębokości 1,1 m ppt/otw.26/ - 10,6 m ppt/ otw.19. Gliny piaszczyste 
wykazują nachylenie w kierunku południowo-wschodnim do doliny rzeki Fryby. Spąg gliny układa się na 
rzędnych 73,19 m npm/ otw.25/ do 77,00 m npm/ otw. 4/A/. Na stropie glin zalegają piaski drobne o 
miąższości 0,2 m do 1,1 m lokalnie do 2,3 m /otw. 19/ i 3,0 m /otw. 11/B/. Osady jeziorno-lodowcowe 
wykształcone są jako piaski, piaski mułkowate oraz mułki z gliną nawzajem się przewarstwiające.  

4. Drogi 

Obsługa komunikacyjna terenu z istniejącego wjazdu.  Na terenie znajduje się układ dróg i placów wraz z 
parkingami o nawierzchni asfaltobetonowej przeznaczonej dla ruchu ciężkiego. 
Na drodze wjazdowej na terenie znajduje się brama o szer. 5,0m i druga przy wjeździe na składowisko. 
 
2.1.2. Ogrodzenia . 
Teren jest w całości ogrodzony. Ogrodzenie jest wykonane z siatki plecionej. 
Przebieg ogrodzenia w większości pokrywa się  z  granicą  lokalizacji  działki.  
Całkowita  wysokość  ogrodzenia  wynosi  200 cm .Słupki w rozstawie co 3,10m 
Podstawowe  elementy  ogrodzenia  panelowego systemowe: 

– Słupki stalowe 
– Siatka o oczkach 50x50mm powlekana,  
– projektowane  2 bramy  o szer. w rozstawie  słupków 9,00 m , rozwierane dwuskrzydłowe, 

automatyczne 
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2.1.3. Komunikacja  
Dostęp do drogi  – istniejący wjazd na działkę 
 
2.1.4. Zieleń  
Na terenie inwestycji występują zagospodarowane obszary zieleni. Działka porośnięta jest przy granicy. 
Zieleń ochronna zlokalizowana jest dookoła zakładu.  
 
2.2. Istniejące uzbrojenie terenu. 
- sieć energetyczna nN 
- oświetlenie uliczne 
- instalacja wodociągowa  
- kanalizacja sanitarna  
- kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja technologiczna 
- woda do celów ppoż. – 2 zbiorniki V=100m3 na wody deszczowe 
 
3. 0. Projektowane zagospodarowanie działki. 
Teren objęty opracowaniem zagospodarowano jako rozbudowa istniejącego Zakładu. 
 
Projektowane obiekty wg oznaczeń na PZT – objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę: 
 
3.1. Drogi, dojścia , chodniki , place, parkingi 
Projektuje się, przebudowę istniejących powierzchni utwardzonych, tak aby dostosować je do  
Projektowanych budynków. 
 
3.4. Obiekty inne. 
Ob. 1s – stacja sprężarkowa - Kontener  
 
3.5.  Gospodarka  zielenią. 
Istniejące drzewa  nie kolidują z projektowanymi obiektami. 
 
 
3.6. Projektowane sieci zewnętrzne uzbrojenia terenu. 
- Elektryczne eN: 
 - zasilanie obiektu, 
  
- Zasilanie w wodę:  
Podłączenie do istniejącego wodociągu w90 
Woda będzie wykorzystywana do celów bytowych. 
Punkty poboru wody – umywalka i zlew w jadalni, umywalki w wc-tach, miski ustępowe wc-tach. 
 
- Kanalizacja deszczowa – ścieki z placów, ścieki z dachów :  
Z dachów budynku OB. 1A, OB. 2A, rury spustowe będą włączone do projektowanej kanalizacji 
deszczowej i dalej do istniejącego zbiornika  na wody opadowe. 
Wody deszczowe z dróg i placów, po podczyszczeniu przez separator ropopochodnych, będą również 
włączone do kanalizacji deszczowej i dalej do projektowanego zbiornika  na wody opadowe. 
 
- Kanalizacja technologiczna odcieku:  
- zaprojektowano podłączenie do istniejącej sieci technologicznej 
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- Kanalizacja sanitarna bytowa:  
Projektuje się ujęcie ścieków sanitarnych bytowych z budynku socjalno-biurowego do projektowanej 
kanalizacji sanitarnej i dalej do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz do zbiornika na ścieki bytowe.  
 
4.0.  Dostęp do drogi . 
Wjazd na teren zakładu zapewniony poprzez istniejący, główny wjazd. 
 
5.0.  Obszar ochrony konserwatorskiej. 
Nie dotyczy 
Zgodnie z wykazem zabytków dla województwa Kujawsko-pomorskiego na terenie miejscowości Osnowo 
nie znajdują się zabytki zarówno ruchome jak i nie ruchome.  
 
 
6. 0. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego. 
Na terenie zamierzenia budowlanego nie występują szkody górnicze.  

 
7.0.  Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.   
 
- Eksploatacja zakładu prowadzona będzie w godz. od 8.00 – ej do 18.00 – tej, od poniedziałku do piątku                          
i w wyznaczone soboty od 10.00 do 14.00. 
 
- Emisja hałasu - planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny otaczającego 
terenu, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie zgodnym z przyjętymi 
założeniami.  
Funkcjonowanie obiektu po realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodowało naruszenia standardów 
akustycznych środowiska, określonych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112). 
 
- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. 2004 r., nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia; 
Nie dotyczy 
 
- Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania  
Dla planowanej inwestycji nie przewidziane jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania na 
podstawie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 r., nr 62, 
poz. 627), standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane.  
Uciążliwość związana z działalnością będzie zminimalizowana i ograniczona do granic działki. 
 
- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko  
Skala i rodzaj planowanej inwestycji nie stwarza zagrożenia transgranicznego oddziaływania inwestycji na 
środowisko. 
 
9. 0. Rozbiórki i wyburzenia. 
Na terenie inwestycji przewidziano do rozbiórki jedynie nawierzchnie utwardzone 
 
10. 0. Warunki ochrony pożarowej. 
 
Zabezpieczenie w wodę do celów p.poż., do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10l/s. 
Zaprojektowano 1 hydrant 80 o wydajności 10l/s.  
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11.0.  Obszar oddziaływania obiektu. 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 199 r. ( Dz.U.2010.243.1623 z późn. zmianami ) 
dokonano analizy obszaru oddziaływania obiektu. 
Wzięto pod uwagę ograniczenia wynikające z Rozporządzenia, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz.U.2010.239.1597 z późn. zmianami ) dotyczące: 
 
a) zacienienia i przesłaniania – projektowane obiekty nie ograniczają dopływu światła słonecznego do 
budynków sąsiednich, najbliższe budynki znajdują się w odległości 8m, zgodnie z § 13 w/w rozporządzenia  
 
b) ochrony przeciwpożarowej – projektowane obiekty zostały usytuowane w odpowiedniej odległości od 
granicy z sąsiednią działką, zgodnie z § 12 oraz 271 i 273 w/w rozporządzenia 
 
c) odległości lokalizowanych innych elementów zagospodarowania – zaprojektowano elementy 
zagospodarowania terenu – odległość od granicy działki, rowu przydrożnego, studni i oczyszczalni oraz 
okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – jest zgodna z § 12, 19, 23, 31, 36 w/w 
rozporządzenia 
 
Wzięto również pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, 
dróg publicznych i prawa wodnego : 
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu ( Dz.U.2010 nr 16, poz 87, tabela 1  
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu ( Dz.U.2012 poz 1031), tabela 1 
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku ( Dz.U. z 2014, Poz.112, (załącznik tabela 1),  
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250, 
1427) 
- Ustawą z dnia 23 lica 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014 roku poz 1446,                      
Dz.U.z 2015 r. poz 397, 774, 1505) 
- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  
- Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zgodnie z § 53 i 54 ustawy Prawo Wodne Dz.U z 2015 poz 
469 -  nie naruszono w/w przepisów 
w zakresie: 
 
a) ochrony przed hałasem 
Warunki Techniczne - zgodnie z § 323,324 w/w rozporządzenia, 
W celu ochrony przed hałasem, eksploatacja zakładu prowadzona będzie jedynie w porze dziennej, (w 
godzinach 8.00 – 18.00  ). Źródłem hałasu będą samochody osobowe – ilość pojazdów:8 sztuk / dzień, 
samochody ciężarowe – ilość pojazdów: 4 sztuki / dzień. 
Lokalizacja za zwartą, istniejącą zabudową MZGK od strony wschodniej, sprzyja ochronie sąsiadującej 
zabudowy wielorodzinnej przed hałasem. 
 
b) odległości od krawędzi jezdni 
Obiekty znajdują się ponad 100 m od krawędzi drogi dojazdowej  
 
c) odległości od ujęć wody 
W obrębie do 1 km nie występują ujęcia wody oraz strefa ochrony ujęcia. 
 
d) zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych 
Brak zanieczyszczeń płynnych oraz gazowych. W trakcie zapełniania kontenerów na odpady budowlane, w 
tym gruz, mogą występować zanieczyszczenia pyłowe w znikomych ilościach. 
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e) oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne 
Bez wpływu. Zaprojektowano betonowe nawierzchnie, z których ścieki deszczowe zbierane są kanalizacji 
deszczowej . Żadne zanieczyszczenia nie przedostaną się do gruntu lub wody. 
 
f) lokalizacji inwestycji na terenie objętym ochroną 
Usytuowanie od terenów chronionych opisano w pkt. 8.0. 
 
g) ochrony zabytków 
W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obiekty o wartości historyczno-kulturowej. 
 
Obszar oddziaływania obiektów budowlanych „objętych projektem” będzie, zatem mieścić się w 
granicach terenu działki. 
 

 
- koniec – 

 
 
 
 

mgr inż. arch. Renata Sarnot 
uprawnienia budowlane nr 7131/27/P/2004  

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 


