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1. Opis do szkicu sytuacyjnego dla działki  nr ew.465/14, obręb Głubczyce 
oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy 

1.1.  projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 
34 ust. 3 pkt 4 ustawy 

nie dotyczy – prace budowlane wewnątrz istniejącego budynku 

1.2. Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i 
projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 
2 ustawy, uwzględniając w szczególności właściwości danego obiektu budowlanego, takie 
jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres 
oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych oraz rodzaj i specyfikę 
obiektu budowlanego 

Przeznaczenie, usytuowanie i sposób użytkowania nie ulegają zmianie, zgodne z 
MPZM miasta Głubczyce.  

1.3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część 
rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych, o której mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010 r. nr 193, poz. 1287 

Szkic sytuacyjny terenu działki sporządzono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 

2. Część opisowa, o której mowa w ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7 
rozporządzenia, określa: 

2.1. przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 
jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji 
obiektów 

Przebudowa polegająca na wykonaniu okien w zewnętrznej ścianie konstrukcyjnej 
oraz rozbiórkę i budowę nowych ścianek 

2.2. istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania 

bez zmian 

2.3. projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane 
z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne 
dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe 
zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Dla projektowanej inwestycji ustala się: 

2.3.1. Linię zabudowy – bez zmian 

2.3.2. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki objętej 
decyzją:  - bez zmian 

2.3.3. Powierzchnia zabudowy – bez zmian 

2.3.4. Szerokość elewacji frontowej  - bez zmian 
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          długość bud. – bez zmian 
2.3.7. Miejsca postojowe - nie dotyczy, 
2.3.8. Powierzchni biologicznie czynna – bez zmian 

2.4. zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, 
powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub 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 powierzchni: 

- bez zmian.     

2.5. 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 

a) teren działki nie jest wpisany do rejestru zabytków,  jest położony na terenie 
chronionym konserwatorsko w strefie „B” dla m. Głubczyce 

2.6. dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Brak wpływów eksploatacji górniczej 

2.7. informację 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 

Spełnienie warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 
zakresie: 

a) Zapewnienie dostawy wody - istniejące przyłącze wody. 
b) Zapotrzebowanie na energię elektryczną - istniejące przyłącze do bud. 
mieszkalnego bez zmian, instalacja za licznikowa. 
c) Zapotrzebowanie na energię cieplną – bez zmian. 
d) Odprowadzenie ścieków bytowych – bez zmian. 
e) Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji miejskiej – bez zmian 
f) Sposób unieszkodliwiana odpadów – bez zmian 
g) istniejący zjazd z drogi – bez zmian 

2.8. inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

Na podstawie przepisów: 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1202) ze zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 

listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) 

 Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju (Dz.U. z dnia 13 września 2018, poz. 1935 r.) w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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Określenie zasięgu obszaru oddziaływania obiektu.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane, oraz na podstawie definicji z art 
3. w.w ustawy. w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2018r, poz 1202 z póżn. zm.) oraz warunków technicznych (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285 z póżn. zm.)), przez który należy rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu w tym 
zabudowy tego terenu. Obszar oddziaływania nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu 
istniejącego. Projektowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2016r . poz. 71 z póżn. zm.). 

Obszar oddziaływania inwestycji oddziaływuje na działkę 465/8 , która jest również 
własnością inwestora. 

        Zasięg uciążliwości i obszar ograniczonego użytkowania. 

Projektowane przedsięwzięcie budowlane nie będzie powodować występowania 
obszaru ograniczonego użytkowania na działkach sąsiednich, oraz nie wpłynie na 
powstanie lub powiększenie zasięgu uciążliwości.- stan nie ulegnie zmianie 

 

2.9. Spełnienie wymagań prawa budowlanego (art.5, ust.1 ustawy Prawo budowlane) i 
Rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (§11 ust.2 pkt.3) 

 

Przebudowę lokalu usługowo-handlowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
zaprojektowano w sposób  zapewniający spełnienie podstawowych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony środowiska, z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2018r, poz 1202 z póżn. zm), a także w sposób zapewniający 
ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym między innymi ochronę 
przed pozbawianiem: 
- dostępu do drogi publicznej, 
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
środków łączności, 
 

Wymagania podstawowe 
a) Konstrukcji –warunki bezpieczeństwa konstrukcji –(SGU, SGN) - spełnione 
b) bezpieczeństwa pożarowego -  bez zmian 
c) bezpieczeństwa użytkowania – bez zmian 
d) warunków higienicznych i zdrowotnych – bez zmian 
e) oraz ochrony środowiska – bez zmian 
f) ochrony przed hałasem i drganiami – nie występuje, 
g) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – bez zmian 

 

3. Część rysunkowa, sporządzona na mapie, z uwzględnieniem § 7, określa: 
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3.1. orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata 

Działka jest wielobokiem nieregularnym, zbliżonym kształtem do litery L, dłuższym 
bokiem zwrócona na północ do ul. Sosnowieckiej (dz. nr 466).  

3.2. granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i 
projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z 
oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, 
wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich 
przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg 
uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej 
przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, 
określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i 
chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, 
charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz 
dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z drogą pożarową 

bez zmian 

3.3. ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie 
potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu 

Brak zmian w ukształtowaniu terenu działki 

3.4. ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub 
likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby 
charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu 

Brak zmian w ukształtowaniu zieleni na rozpatrywanym terenie 

3.5. urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, 
usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej 
oraz charakterystyczne rzędne i wymiary 

Brak punktów czerpania wody z sieci wodociąg. na terenie w odległości do 150m 

3.6. układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć 
wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do 
oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem 
niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych 
rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów 
pomiarowych 

Przyłącze wodociągowe – bez zmian 

Ścieki – bez zmian 

Odprowadzanie wody opadowej do sieci burzowej miejskiej - bez zmian 

3.7. układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim 
urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z 
oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i 
złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów 
pomiarowych, symboli i wymiarów 
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Przyłącze elektryczne – bez zmian 

3.8. w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia 
budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy 

nie dotyczy 

3.9. granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym znajdują 
się obiekty budowlane służące obronności i bezpieczeństwu państwa 

Nie dotyczy 

3.10. dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 

Nie dotyczy 

3.11. charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 15 rozporządzenie w sprawie wyznaczania charakterystyki energetycznej i 
wzoru świadectw ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 
budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), 

Nie opracowuje się charakterystyki energetycznej - brak zmian właściwości 
energetycznych obiektu. 

3.12. w stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są 
dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Nie dotyczy 

3.13. Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku określone w odrębnych przepisach. 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 07 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 
2010r. poz. 719) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  roku  w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr  124 z 2009r. poz. 124 ) 

 PN-B-02852 z 2001 r. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie gęstości obciążenia 
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, 

a)  Wymiary części budynku w opracowaniu, powierzchnia, wysokość ilość kondygnacji: 
- szerokość 12,00, długość 13,30m, 
- powierzchnia użytkowa lokalu nr 3 = 56,50m2, 
- powierzchnia użytkowa  lokalu nr 5 = 46,62m2 
- wysokość  kondygnacji 2,80m, 
- kubatura 446,88m3 
- II kondygnacja – 1 piętro, (budynek 2kongdygnacyjny z poddaszem) 
- dach dwuspadowy 
Budynek niski (N) zalicza się do kategorii ZL IV klasy”D”,  
 

b) Odległość obiektów (innych budynków ) sąsiadujących   >8,0m 

c) Parametry pożarowe występujących substancji 
W obiekcie nie przewiduje się magazynowania substancji stanowiących zagrożenie 
wybuchowe i inne stwarzające poważne zagrożenie pożarowe 
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d) Gęstość obciążenia ogniowego, zalicza się budynek do kategorii ZL IV „D” 

 przyjęto obciążenie ogniowe <500MJ/m2       

e) Pomieszczenia części budynku stanowią jedną strefę pożarową o łącznej pow. całkowitej 
<1000m2 

f) Klasa odporności pożarowej oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia     
elementów budowlanych. 

Wymagana klasa odporności pożarowej 

- dla klasy odporności ogniowej „D” - nie określa się wymogów 

g) Warunki ewakuacji  - bez zmian 

h) Wyposażenie w gaśnice – brak obligatoryjnego obowiązku 

i) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – bez zmian 

j) Droga pożarowa – dojazd z działki 466,   

 


