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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem  opracowania  jest projekt    rozbudowy  i  przebudowy  budynku  
stacji  hydroforowej  z przeznaczeniem  na  stację uzdatniania  wody    
zlokalizowanego m.  Chotcza-  Józefów  gm. Chotcza  na   działce    o  nr   
ewid. 488, 490/2. Podstawą sporządzenia opracowania jest: 

� Zlecenie inwestora 
� Decyzja  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego 
� Mapa geodezyjna w skali 1:500 

2. ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Teren  aktualnie   jest  zabudowany  budynkiem   stacji  hydroforowej,   
posiada  uzbrojenie  w  postaci: przyłączy  wodociągowych, kanalizacji  
sanitarnej,  przyłącza  energetycznego.  Teren  jest  ogrodzony,    w  obrębie  
projektowanej  rozbudowy   wolny  od     zadrzewienia. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Projekt obejmuje  usytuowanie  rozbudowy  i  przebudowy  budynku  stacji   
hydroforowej  wraz  niezbędną  infrastrukturą.    Wjazd na działkę od strony 
południowej    z   drogi  publicznej   istniejącym  zjazdem.     

  3.1   Obszar  oddziaływania  budynku 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane obejmuje nieruchomości: działki nr   ewid. 488, 490/2 obręb 
0005  -  Chotcza   Józefów.  Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 20 Ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez obszar oddziaływania obiektu – rozumieć  
naleŜy    teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.  Stwierdza  się, Ŝe przedmiotowy 
obiekt, po analizie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki   i  ich 
usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z póź. zm).  nie  powoduje ograniczeń   w 
zagospodarowaniu   działek    sąsiednich,  z  których  jedna  jest  zabudowana , a    
druga  jest  aktualnie  niezabudowana.     Usytuowanie  projektowanej  rozbudowy  i  
przebudowy   budynku  w  odległościach  od  granic  6  i  6.5m    jest  zgodne  z   § 12  
ust. 1   i   ww   rozporządzenia. Odległość  do  najbliŜszych  budynków  jest  większa  
niŜ  8,0m  co  jest  zgodne  z  § 271  ust. 1  ww   rozporządzenia. Oddziaływanie  
obiektu  mieści  się  na  działkach  Inwestora 

4. BILANS TERENU                                                                                          
Do bilansu terenu przyjęto powierzchnię      - 2551m2                                  
Powierzchnia   zabudowy  po  rozbud.      -   158,9m2                      
powierzchnia  biologicznie  czynna    -    2392,1m2 (93,7%> 50%)      



 

 

    

5. DANE  IFORMACYJNE 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków 
 

6. WPŁYW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ  -  brak 
7. ZAGROśENIA  DLA  ŚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I  

ZDROWIA  UśYTKOWNIKÓW  PROJEKTOWANYCH   
OBIEKTÓW  -  brak  zagroŜeń. 
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