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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opis zagospodarowania terenu został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami) i zawiera opis projektu według 

kolejności określonej w rozporządzeniu  

SPIS TREŚCI 

I CZĘŚĆ OPISOWA ................................................................................................................................... 2 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – ZAKRES ZAMIERZENIA ............................................... 2 

1.1. PODSTAWY PRAWNE ................................................................................................................................ 2 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ............................................................................ 2 

2.1 CHARAKTERYSTYKA TERENU ...................................................................................................................... 2 
2.2 KOMUNIKACJA ........................................................................................................................................ 4 
2.3 ISTNIEJĄCA ZABUDOWA ............................................................................................................................ 4 
2.4 ISTNIEJĄCE ZADRZEWIENIE ........................................................................................................................ 4 
2.5 ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TECHNICZNE .......................................................................................................... 4 
2.6 ROZBIÓRKI ............................................................................................................................................. 4 

3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU .............................................................................. 5 

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ................................................................................................................... 5 
3.1.1 BUDOWA CIĄGU PIESZEGO ......................................................................................................................... 5 
3.1.2 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ..................................................................................................................... 5 
3.2 ZIELEŃ ................................................................................................................................................... 6 

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE KOLIDUJE Z ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM. NIE PROJEKTUJE SIĘ 
WYCINKI DRZEW . .................................................................................................................................. 6 

3.3 UZBROJENIE TECHNICZNE PROJEKTOWANE ................................................................................................... 6 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘSCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU .................. 6 

5.1 INFORMACJA O WPISANIU DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE 

BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ. ........................................... 6 
5.2 OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. .............. 6 
5.3 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW NOWOPROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA ........ 6 

5. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ......................................................................... 8 

6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH .......................................................................... 8 

7.1 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ........................................................................................... 8 
7.2 ZGODNOŚĆ ZAMIERZONEJ INWESTYCJI Z PODSTAWOWYMI WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI ................................ 8 
7.3 MASY ZIEMNE, MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI ..................................................................................................... 9 
7.4 UWAGI KOŃCOWE .............................................................................................................................. 9 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ................................................................... 10 



Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu 
 

 2 

 

 

 

 

 

I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – ZAKRES ZAMIERZENIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji 

 pn.: Budowa ciągu pieszego na działkach nr 22/9, 22/11Obręb 0005  Nowa  Huta 

 Jednostka ewidencyjna 126103_9 w miejscowości  Kraków, Gmina Kraków  

 

 w ramach zadania "Budowa ciągu pieszego na terenach zielonych Dzielnicy XV 

 "Mistrzejowice", wraz z włączeniem do chodnika w pasie drogowym przy   

            ul. Ks. Jancarza" 

 

 
CAŁOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAKŁADA WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH 

ROBÓT NA ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI W OSI CIĄGU 10,60 m:  

 

 Budowa ciągu pieszego z betonowej kostki brukowej typu Holland bezfazowej z 

obrzeżami betonowymi, na długości w osi 10,60 m; 

 Demontaż istniejącego obrzeża przy połączeniu z istniejącym chodnikiem przy 

połączeniu z istniejącymi chodnikami 

 

1.1. Podstawy prawne 

 Zlecenie inwestora 

 Wizja w terenie  

 Aktualne normy i przepisy budowlane 

 Mapa do celów projektowych z zaktualizowanym uzbrojeniem 

 Uzgodnienia, warunki od organów administracyjnych, zarządców sieci, drogi 

 MPZP - UCHWAŁA NR LXXXVII/2131/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 

października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Mistrzejowice- ks. Kazimierza Jancarza”. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

2.1 Charakterystyka terenu 

 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północnej części Miasta Krakowa w 

dzielnicy nr XV Mistrzejowice w rejonie ul. Jancarza. Teren objęty jest MPZP. Teren na mapie 

MPZP oznaczony jest jako: 

 MW.24 – Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

 KDZT.1 – Tereny przeznaczone pod drogi publiczne klasy zbiorczej z 

wydzielonym torowiskiem tramwajowym 

W stanie istniejącym inwestycja zlokalizowana jest na zagospodarowanych terenach 

zielonych pełniących funkcję terenu zielonego. Istniejące ciągi piesze służą do dojścia do 

okolicznych budynków wielorodzinnych. Istniejąca szerokość chodników w sąsiedztwie 

projektowanego chodnika, wynosi 2,00m. W miejscu planowanej budowy ciągu pieszego, teren 
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jest pochyły w kierunku zachodnio-północnym, porośnięty zielenią niską (trawą). W stanie 

istniejącym nawierzchnia jest wydeptana. Zarówno początek jak i koniec opracowywanego 

odcinka łączy się z istniejącymi ciągami pieszymi. Nawierzchnie ciągów pieszych z płyt 

betonowych oraz kostki betonowej. Teren opada w kierunku zachodnio-północnym. 

 

 

 
Fot.1 Istniejące zagospodarowanie. 

 

 
Fot.2 Istniejące zagospodarowanie. 
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Fot.3 Istniejące zagospodarowanie. 

 

 

2.2 Komunikacja 

 

Teren inwestycji skomunikowany jest z istniejącymi ciągami pieszymi biegnącymi wzdłuż 

ul. Jancarza. 

 

2.3 Istniejąca zabudowa 

 

Projektowana budowa nie koliduje obiektami budowlanymi, budynkami, ogrodzeniami. 

 

2.4 Istniejące zadrzewienie 

 

Teren objęty opracowaniem jest porośnięty roślinnością niską oraz krzewami. Nie 

projektuje się wycinki drzew. 

 

2.5 Istniejące uzbrojenie techniczne 

 

Obecnie na terenie objętym opracowaniem występują sieć kanalizacji deszczowej. 

Istniejące sieci nie kolidują z projektowaną inwestycją. 

 

2.6 Rozbiórki 

 

Projektowana budowa przebiega przez obszar niezagospodarowany (występują jedynie tereny 

zielone, istniejący przedept). W ramach inwestycji nie przewiduje się jedynie rozbiórkę 

obrzeża w celu połączenia projektowanego ciągu z ciągiem istniejącym. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU 

 

3.1 Charakterystyka obiektów 

 

3.1.1 Budowa ciągu pieszego 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę ciągu pieszego dla ruchu  pieszego 

(na długości w osi 10,60 m) w postaci chodnika. 

     Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,50m (szerokość bez obrzeży). Chodnik będzie         

ograniczony obustronnie betonowym obrzeżem. Projektuje się nawierzchnię chodnika z 

betonowej kostki brukowej typu Holland bezfazowej, gr. 6cm i koloru szarego.  Projektuje się 

usunięcie istniejącego obrzeża wyniesionego na połączeniu z projektowaną nawierzchnią. 

Projektowane połączenie na „zero”. 
 

 

Odwodnienie ciągu pieszego będzie możliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadków 

podłużnych oraz poprzecznych. Zaprojektowane zostały pochylenia podłużne i poprzeczne na 

chodniku umożliwiające grawitacyjny spływ wody opadowej na tereny zielone/nieutwardzone.  

W związku z projektowaną budową, nie dojdzie zwiększenia ilości odprowadzanej wody oraz 

nie zostaną zalane działki sąsiednie. 

 

3.1.2 Konstrukcje nawierzchni 

 

Konstrukcję warstw nawierzchni  zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki 

gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie mogą być użyte 

do ich budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą teorię układów 

warstwowych.  

 
Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

 

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego – ( Typ „N1’) 

 

- Betonowa kostka brukowa typu Holland bezfazowa (kolor szary)                              gr. 6cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona 1:4                gr. 4cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm           gr. 15cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

   mechanicznie 31,5/63mm                                                                                           gr. 15cm  

 

RAZEM:                       40 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni trawiastej – odtworzenie po wykonaniu robót ( Typ „N2’) 

 

- Warstwa humusu, obsiew trawą                                                                                  gr. 10cm 

- grunt rodzimy 

RAZEM:                       10 cm 

 

Rozwiązania konstrukcyjne:  

Obrzeże betonowe OB1– na  połączeniu nawierzchni chodnika z nawierzchnią trawiastą 
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zastosowano obrzeże betonowe o wymiarach 100x30x8cm. Obrzeże należy wykonać z betonu 

C12/15. Pod obrzeże należy zastosować podsypkę cementowo – piaskową w proporcji 1:4. 

Grubość warstwy podsypki wynosi 5cm. 
 

3.2 Zieleń 

 

 Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem. Nie projektuje się 

wycinki drzew . 

 

 

3.3 Uzbrojenie techniczne projektowane 

 

Nie zachodzi kolizja z istniejącą infrastrukturą podziemną. Nie projektuje się przebudowy 

istniejących, ani budowy nowych sieci uzbrojenia terenu. 

 

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘSCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE: 

Powierzchnia zabudowy - brak 

Powierzchnia utwardzona (nawierzchnia + obrzeża) : 16,29 m2 

 

5.1 Informacja o wpisaniu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską. 

 

Planowana inwestycja zgodnie z zapisami MPZP nie znajduje się w obszarze 

archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.  

 

5.2 Określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego. 

 

Działki objęte zakresem opracowania nie znajdują się w obszarze eksploatacji górniczej i nie 

podlega szkodom górniczym. 

 

5.3 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników nowoprojektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia 

 

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na 

środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotową 

inwestycję nie jest położony w granicach obszarów chronionych NATURA 2000.  

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, to jest zgodnie z art. 59 ust.1, pkt 2. Ustawy  z 

dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 

199, poz.1227, z późn. zm. tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 283), oraz zgodnie z aktem 

wykonawczym do tej ustawy, t.j. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 

analizowana inwestycja nie jest zaliczana do grupy – „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 

objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r ochronie przyrody (§ 3 ust.1 pkt 63)”. 

Tak więc  zgodnie z art. 59 pkt.1 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” analizowana inwestycja nie należy do kategorii 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.  

 

 Najbliżej leżące obszary ochrony: 

Lp. Nazwa obszaru Odległość od inwestycji 

Rezerwaty 

1. Bonarka 7,57 km 

2. Panieńskie Skały 9,88 km 

3. Skały Przegorzalskie 
10,27 km 

 

Park Krajobrazowy 

4. Dłubniański Park Krajobrazowy - otulina 1,35 km 

5. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie- otulina 2,34 km 

Obszar Natura 2000  

6. Łąki Nowohuckie PLH120069 4,4 km 

7. Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065 10 km 

Parki Narodowe 

8 Ojcowski Park Narodowy - otulina 7,68 km 

 

Planowana inwestycja w fazie użytkowej nie będzie wywierać negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany będzie wpływ na środowisko poprzez 

prowadzone procesy budowlane w sposób krótkotrwały i nieprzekraczający dopuszczalnych 

norm. Inwestycja zlokalizowana jest również poza korytarzami ekologicznymi. 
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Fot.4 Usytuowanie inwestycji na tle korytarzy ekologicznych. (http://mapa.korytarze.pl/). Najbliżej 

zlokalizowany korytarz w odległości ok. 3,36km (Dolina Górnej Wisły KPd-10) 

 

 

5. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Nie dotyczy. 

 

6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

7.1 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

 

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie zakłóca korzystania z istniejących ciągów 

pieszych przez osoby niepełnosprawne. 

 

 

 

 

7.2 Zgodność zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi 

 

Projektowana inwestycja spełnia podstawowe wymagania dotyczące warunków 

technicznych i nie narusza obowiązujących przepisów a projektowany obiekt budowlany 

spełnia wymagania podstawowe określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane: 

 Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska – Zakres 

projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na 

środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Warunki ochrony przyrody - spełnione. 

http://mapa.korytarze.pl/
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 Ochrona przed hałasem i drganiami – inwestycja nie generuje wzmożonego poziomu 

hałasu ze względu na korzystanie z projektowanych obiektów jedynie przez ludzi, nie 

poruszających się jednostkami spalinowymi. Poziom generowanego natężenia hałasu nie 

zostanie zwiększony. 

 

7.3 Masy ziemne, materiały z rozbiórki 

 

Masy ziemne oraz materiały rozbiórkowe powstałe w trakcie wykonywania robót i prac 

budowlanych na terenie objętym zakresem opracowania zostaną rozplantowane na terenie 

inwestycji według zaleceń Inwestora, jeśli będzie to żyzna gleba. Nie przewiduje się tworzenia 

skarp i nasypów, niweleta ciągów będzie prowadzona w sposób jak najbardziej zbliżony do 

istniejącego. Jeśli pojawią się gruz, śmieci oraz odpady to zostaną wywiezione i zutylizowane.  

 

7.4 UWAGI KOŃCOWE 

 

 Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, 

certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce, w szczególności winny spełniać 

wymogi określone przepisami przeciwpożarowymi i sanitarnymi  

 Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim 

Normom. 

 Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie 

 W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem. 

 Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

 Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach. 

 Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o podobnych 

parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora 
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Lp. Przepisy Ogranicz

enia 

Nr działki w 

obszarze 

oddziaływania 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późn. zmianami) 

Brak Działki z 

zakresu 

opracowania 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

[Dz.U. 2020 poz. 1608 t.j.]  z późn. 

zmianami 

 

Brak - 

3 Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle 

kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, 

poz. 987) 

Nie 

dotyczy 

- 

4 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać obiekty budowlane nie będące 

budynkami, służące obronności państwa i 

ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 711 t.j.) 

Nie 

dotyczy 

- 

5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579) 

Nie 

dotyczy 

- 

6 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 

października 1997 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle rolnicze i ich usytuowanie(Dz.U. 

2014 poz. 81 t.j.) 

Nie 

dotyczy 

- 

7 Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 101, poz. 645) 

Nie 

dotyczy 

- 
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8 Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 

1998 r. w sprawie przepisów techniczno- 

budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz.U. 

1998 nr 130 poz. 859 z późn. zm.]; 

 

Nie 

dotyczy 

- 

9 Rozporządzenie Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie [Dz. U. 2016. Poz.124 t.j. ze 

zmianami Dz.U. 2019 poz. 1643]; 

Brak - 

10 Rozporządzenie Ministra Transportu I 

Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000 R. 

W Sprawie Warunków Technicznych Jakim 

Powinny Odpowiadać Drogowe Obiekty 

Inżynierskie I Ich Usytuowanie [Dz.U. 2000 nr 

63 poz. 735 Z Późn. Zm.]; 

 

Nie 

dotyczy 

- 

11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać 

bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie [Dz. U. 2014 

poz.1853 t.j.] 

Nie 

dotyczy 

- 

12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. 2013 

poz.640]; 

Nie 

dotyczy 

- 

13 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 4 października 2001 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich 

usytuowanie [Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 z 

późn. zm.];  

Nie 

dotyczy 

- 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie 

przepisów techniczno- budowlanych 

dotyczących autostrad płatnych [Dz.U. 2002 

nr 12 poz. 116 z późn. zm.]; 

Nie 

dotyczy 

- 

15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nie - 
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Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w 

sprawie określenia, jakie tereny pod 

względem sanitarnym są odpowiednie na 

cmentarze [Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315] 

dotyczy 

16 Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie 

Terenów Byłych Hitlerowskich Obozów 

Zagłady [Dz.U. 2015 poz. 2120 T.J.]; 

Nie 

dotyczy 

- 

17 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo 

atomowe [Dz. U. 2014.1512 t.j. z późn. 

zm.];  

Nie 

dotyczy 

- 

18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. W Sprawie Przedsięwzięć 

Mogących Znacząco Oddziaływać Na 

Środowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839 T.J.] 

 

Nie 

dotyczy 

- 

19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku [Dz.U. 2014 poz. 112 t.j.] 

Nie 

dotyczy 

- 

20 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

[Dz.U. z 2020 r. poz. 310, t.j. z późn. zm.];  

Nie 

dotyczy 

- 

21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska. [Dz.U. 2020 poz. 1219] 

Nie 

dotyczy 

- 

22 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych [Dz.U. 2020 poz. 1087t.j.] 

Brak - 

 

Uzasadnienie. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpływa na zacienianie działek sąsiednich. Ze 

względu na zakładane użytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zakłada powstawania 

odpadów przemysłowych, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i działki 

sąsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zakłada powstawania ścieków technologicznych, 

mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i działki sąsiednie, zdefiniowanych na 

podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z póź.zm.. Rozwiązania techniczne, 

usytuowanie obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości 

związanych z wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie 

powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie 

w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
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Obszar oddziaływania inwestycji mieści się więc w następujących działkach: 

DZ. NR 22/9, 22/11 

W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW OBR. 0005 NOWA HUTA 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126103_9 

 

II CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

 PZT-01a „Projekt zagospodarowania terenu” skala 1:500 

 PZT-01b „Projekt zagospodarowania terenu powiększenie” skala 1:100 
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