
Opis planu zagospodarowania terenu działki  
 

  

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

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki – Nyskiej w Białej 

  

W zakres robót drogowych wchodzi: 

 

• przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej 

• przebudowa wjazdów na pola i posesje 

• przebudowa i budowa chodników 

• modernizacja systemu odwodnienia 
 
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; 
 
 W stanie istniejącym droga posiada jezdnię jednoprzestrzenną bitumiczną. Odwodnienie 
zrealizowane jest poprzez istniejący w terenie zabudowanym system kanalizacji deszczowej, w ciągu 
pól na pobocza i rowy przydroŜne. Dostępny do realizacji pas drogowy zezwala na przebudowę bez 
jego naruszenia. Pobocza drogi przebiegają zmiennie w wykopie i nasypie. Przebieg w profilu 
podłuŜnym kwalifikuje drogę do terenu pagórkowatego. Spadki podłuŜne od 0.3 do 7.9 %. W ciągu 
drogi występują zabudowania mieszkalne, szpital oraz zabudowa zagrodowa. Droga przekracza dwa 
przepusty na rowach melioracyjnych. 
 
3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane 
    związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z 
    przeciwpoŜarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 
    niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 
    terenu; 
 
 Projektowane zagospodarowanie terenu działek drogą o nawierzchni bitumicznej, 
chodnikami i wjazdami o nawierzchni z kostki POLBRUK oraz poboczami o nawierzchni 
gruntowej. Zachowuje się istniejące połączenia z drogami gminnymi. W zakresie odwodnienia 
projektuje się przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Tereny zieleni oprócz dwóch drzew 
przeznaczonych do wycinki pozostają do odnowy, remontu i istniejącego zagospodarowania. 
 
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, jeŜeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i 
    zagospodarowaniu przestrzennym; 



 
Bilans terenu i urządzeń: 
 

− jezdnia bitumiczna       7228.9 m2 
− wjazdy bramowe z kostki POLBRUK      265.8 m2  
− chodniki        1642.8 m2 
− pobocza gruntowe       2931.9 m2 
− ścieki korytkowe        114.0 mb  
− wpusty nowo projektowane             18 szt 
− wpusty do przebudowy              4 szt 
− studnie nowo projektowane            21 szt 
− krawęŜniki      1473.2 mb 
− obrzeŜa stojące        910.5 mb 
− obrzeŜa zatopione          76.0 mb 
− przepusty na wjazdach              4 szt 
− tereny zieleni     2275.0 m2  

 
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  
km 17/37  – 906/2, 933, 913, 954, 937, 955 
km 9   - 502 
km 8   - 435, 484, 469, 434/1, 482, 439, 464 
km 7   - 433, 415 
 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  
km 17/37  – 906/2, 933, 913, 954, 937, 955 
km 9   - 502 
km 8   - 435, 484, 469, 434/1, 482, 439, 464 
km 7   - 433, 415 
nie leŜą w granicach terenu górniczego stąd nie podlegają wpływowi eksploatacji górniczej. 
 
7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla 
    środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
    i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 
 
 Projektowana przebudowa nie będzie ujemnie wpływała na środowisko oraz higienę i 
zdrowie jego uŜytkowników. 
 
8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
    obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 
 
 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie 
występują. 


