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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowlanego
Przebudowa Sieci Deszczowej w obrębie budynku Hali Sportowej
MOSIR

i.

CZĘ9ŚOPISOWA

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej w obrębie budynku hali sportowej MOSIR przy ulicy Wschodniej 2
w miejscowości Zgierz. W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się
budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 0 250,200 SDR34 SN8. Projektowana
sieć odprowadzi nadmiar wód opadowych i roztopowych z terenu parkingi oraz dróg
manewrowych.

Inwestor:

Gmina Miasto Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

1.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią budynki stanowiące kompleks
sportowy MOSIR Zgierz. Zgodnie z mapami sytuacyjno-wysokościowymi na trasie
projektowanej sieci wodociągowej występuje inne uzbrojenie nad i podziemne tj:
- ist. sieci wodociągowe wraz z przyłączami,
- ist. kanalizacja deszczowa,
- ist. gazociąg,
- ist. kable telefoniczne,
- ist. kable energetyczne eNN,
Nie wyklucza się istnienia w terenie innego
nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokościowe.

uzbrojenie

podziemnego

1.3 PROJBCTOWANEZAGOSFODAROWANIETERENU
Przedsięwzięcie

polegające

na

przebudowie

sieci

kanalizacji

deszczowej

przewidywane jest na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 332/1.
Projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur 0 200,250 mm PVC-U
(SDR26 PN10). Trasę projektowanych rurociągów przedstawiono na planie sytuacyjno-
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wysokościowym w skali 1:500. Projektowane rurociągi przebiegać będą w obrębie dróg
manewrowych oraz miejsc parkingowych. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji
nie planuje się zmian w ukształtowaniu zieleni oraz usunięcia drzew.

1.4.
ZESTAWIE\IIE
POWIERZCHNI
POSCZB3ÓLNYCH
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB TERENU.

CZĘŚCI

Zakres projektowanej inwestycji stanowi:

•

sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 0 200mm SDR26 PN10 - 72,0 m

1.5 DANE O TERENIE INFORMUJĄCE O OCHRONIE ZABYTKÓW, PRZYRODY
11NNEJNA PODSTAWIEUSTALEŃ „PLANU"
Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony
zabytków, przyrody i innej.

1.6 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW BO^LOATACJ GÓRNICZEJ NA TEREN
Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu
górniczego.

1.7 DANE INFORMUJĄCE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ] DLA ŚRODOWI9<A ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W ramach realizacji inwestycji nie będzie uciążliwości i zagrożenia dla środowiska
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej sieci wodociągowej. Przyjęta
technologia prowadzenia prac - wykopy wąskoprzestrzenne - szalowane, ograniczają
zakres oddziaływania do minimum.

1.8 INNEDANEWYNIKAJĄCEZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
9<0M PUKOWANIA OBIB<TU
Nie występują.
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1.9 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Planowana inwestycja nie jest wymieniona § 2 oraz w § 3 ust.l rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. nr 71) co oznacza, że inwestycja nie należy
do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.
Warunki szczególne:
projektowana budowa nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko;
brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne;
brak szkodliwego oddziaływania na warunki gruntowo-wodne;
brak zacieniania budynku na budynki w sąsiedniej zabudowie;
obiekt nie jest zlokalizowany na terenie szkód górniczych;
inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej.
Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza
w zagospodarowaniu obszarów w otoczeniu projektowanego obiektu.
Na podstawie poniższych
oddziaływania obiektu:

przepisów

prawa

dokonano

się

ograniczeń

określenia

obszaru

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn.
zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania
(Dz. U. Nr75, poz. 69 z późn. zmianami),
•

Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001r.
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),

Prawo

ochrony

środowiska

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
(Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami),
•

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie
dopuszczalnych
poziomów
hałasu
w
środowisku
(Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
2003r. Nr 47, poz. 401)

Na podstawie wskazanych przepisów prawa, o które dokonano określenia obszaru
oddziaływania obiektu, stwierdza się, iż obszar oddziaływania obiektu znajduje się w
całości na działce, na których został zaprojektowany.

Opracował:
mgr inż
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowlano wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w obrębię
budynku hali sportowej MOSIR.

II.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

• projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 - skan mapy
do celów projektowych
• mapy do celów projektowych w skali 1:500 (oryginał) - tylko
w egzemplarzu nr 1
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INFORMACJA
Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

i. ZAKRESROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REAUZAGJ
W ramach niniejszego projektu przewiduje się następujący zakres robót:
wykonanie wykopów o głębokości 1,60 - 3,6 m p.p.t., wąskoprzestrzennych
umocnionych przy użyciu wyprasek stalowych,
wykonanie przejść w rurze osłonowej pod drogą oraz zjazdem,
zasypanie wykopów,
odtworzenie terenu,

2.

WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W rejonie prowadzonych robót, na sąsiednich działkach występują budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

3.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TB3BMU STWARZAJĄCE
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWAI ZDROWIA LUDZI

Brak elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.

4.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻBŚJ

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi na etapie wykonywania wykopów ziemnych dla ułożenia wodociągu. Należy więc
zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu do wykopu podczas montażu rur,
wykopy powinny być umocnione. Roboty powinny zostać oznakowane znakami
ostrzegawczymi „roboty drogowe". Pracownicy wykonujący prace powinni być ubrani
w kamizelki ochronne.

