
Projekt zagospodarowania terenu 

część opisowa  

 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

(a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany 

- zakres całego zamierzenia). 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Buława nr 6, dz. nr 13, obręb 0007 

Pisarzowice, jednostka ewidencyjna  160503_2.0007. Przedmiotowy zbiornik wraz z 

projektowaną kanalizacją sanitarną będzie służył do odprowadzania ścieków z istniejącego 

budynku mieszkalnego. Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo.  

Inwestor: Gmina Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

(w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki).  

 

Opracowanie obejmuje działkę nr 13 w miejscowości Buława, obręb Pisarzowice 

zabudowaną istniejącym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz zabudową 

gospodarczą. Działka o regularnym kształcie. Na działce znajduje się istniejący zjazd na drogę 

publiczną, studnia, oraz sieci uzbrojenia terenu: wodociągowe, elektroenergetyczne. Działka 

porośnięta jest roślinami (teren zielony) oraz częściowo jest ogrodzona.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

(w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, sposób odprowadzania 

lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, sposób dostępu do drogi publicznej, 

parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu  

i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 

zagospodarowania działki lub terenu). 

 

 Inwestycja polega na budowie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Buława nr 6, dz. nr 13, obręb 

Pisarzowice. 

 

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, 

Zaprojektowano wykonanie nowego zbiornika wybieralnego na nieczystości wraz z 

przykanalikiem (kanalizacją sanitarną) łączącym zbiornik z istniejącym budynkiem. 

Kanalizacja sanitarna o średnicy DN 200 ułożona ze spadkiem min. 2% w kierunku szamba. 

  

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

Ścieki z budynku będą odprowadzone do projektowanego zbiornika szczelnego za pomocą 

przyłącza kanalizacji sanitarnej.  

 

c) układ komunikacyjny, 

Układ komunikacyjny (dojścia, dojazdy) bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego.  

W ramach inwestycji planuje się dodatkowo wykonanie opaski z kruszywa kamiennego, wg 

załącznika części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. 

 

d) sposób dostępu do drogi publicznej, 

Działka posiada istniejący zjazd. Sposób dostępu do drogi publicznej bez zmian. 



 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 

Inwestycja nie ingeruje w sieci i urządzenia uzbrojenia terenu. 

 

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

Ukształtowanie terenu równomierne, nie ingeruje się w istniejący układ zieleni.  

Wody opadowe zostaną zagospodarowane na terenie działki objętej opracowaniem, nie będą 

przedostawać się na grunty sąsiednie. 

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 

lub terenu 

(powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie 

dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części 

terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach 

zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego). 

 

Bilans terenu działki nr 13    6776,53 m²     - 100 % 

 

Powierzchnia zabudowy:     459,08 m²    - 6,77 % 

Istniejąca:      424,52 m²    - 6,27  % 

Projektowany zbiornik:     34,56 m²      -   0,50 % 

Teren utwardzony:      147,27 m²    -  2,18 % 

Teren biologicznie czynny :     6170,18 m²  - 91,05 % 

 

Zestawienie powierzchni bez zmian. 

 

5. Informacje i dane informujące 

 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane, 

 

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z decyzji o 

warunkach zabudowy: 

− budowa zbiornika do 55m3 z dopuszczeniem zbiornika w postaci kilku zbiorników 

połączonych ze sobą technologicznie, o łącznej pojemności nieprzekraczającej 55 

m3;  

− obiekty budowlane należy projektować i budować w sposób zapewniający ochronę 

uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane), 

tj. ich realizacja nie może pozbawiać dostępu do drogi publicznej oraz możliwości 

korzystania z wody, energii elektrycznej oraz z środków łączności, na 

nieruchomościach  sąsiadujących z terenem inwestycji; 

− na terenie inwestycji należy zaprojektować odwodnienie w taki sposób, aby wody 

opadowe z tego terenu nie spływały na sąsiednie nieruchomości. 

 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 

lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, 



 

Działka objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę: 

− nie jest wpisana do rejestru zabytków województwa opolskiego, 

− nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków, 

− nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

 

W przypadku ujawienia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy: 

− wstrzymać roboty mogące spowodować jego uszkodzenie bądź zniszczenie,  

− zabezpieczyć odkryty przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, 

− niezwłocznie powiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

(a jeśli nie jest to możliwe – Wójta Gminy Strzeleczki). 

 

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu 

górniczego, 

 

Działka objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego - nie jest usytuowana na terenie szkód górniczych, eksploatacja górnicza nie 

występuje.  

 

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

 

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących oddziaływać na 

środowisko, w związku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Realizacja zamierzenia budowlanego nie wpłynie negatywnie na stan 

środowiska naturalnego, higieny i zdrowia użytkowników obiektu.  

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu 

lub użytkowaniu sąsiednich terenów i obiektów budowlanych, nie jest również źródłem 

uciążliwości powodowanych przez hałas, promieniowanie elektromagnetyczne i wibracje, 

substancje zapachowe oraz nie jest źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 

wody i gleby dla terenów sąsiednich. Inwestycja nie pozbawia sąsiednich nieruchomości 

dostępu do drogi publicznej, ani też możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz ze środków łączności, ponadto nie ogranicza korzystania z nieruchomości i 

obiektów budowlanych, na których jest usytuowana, w dotychczasowy sposób lub zgodny z 

dotychczasowym przeznaczeniem. 

Wody opadowe będą odprowadzone na istniejący teren biologicznie czynny. Woda 

opadowa nie będzie przedostawać się na działki sąsiednie. Nie zmienia się stanu wody  

w gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego terenie wody opadowej, 

roztopowej ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 

 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi.  

 

Dla istniejącego budynku bez zmian. Dla zbiornika nie określa się. 

 



7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

 

Nie dotyczy. Inwestycja nie należy do skomplikowanych.  

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

a) przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 

obiektu: 

− § 12, 13, 19, 31, 34, 35, 36, 40, 60, 271-273 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, 

− art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

 

b) obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działki objętej opracowaniem. 


