
Opis planu zagospodarowania terenu działki
 

dz.nr. 533/322, 42, 309, 

Droga wewnętrzna Górki - Folwark

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

Planowana  inwestycja  to  przebudowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  zlokalizowanych 
pomiędzy wsiami Górki i Folwark.

W ramach przedmiotowego opracowania ujęto:

- przeprofilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej
- wyrównanie mieszanką kamienna 0-63
- wykonanie podbudowy na poszerzeniach
- wykonanie warstw bitumicznych
- odtworzenie istniejących rowów
- przebudowa istniejących przepustów
- budowa ścieku z koryt ściekowych betonowych
- budowa poboczy utwardzonych
- budowa poboczy gruntowych

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  warstwę  jezdną  o  szerokości  3.0  m z  tłucznia  kamiennego. 
Odwodnienie  zrealizowane  jest  częściowo  do  rowów  a  częściowo  na  pobocza  gruntowe.  Dostępny do 
realizacji pas drogowy zezwala na jej przebudowę bez jego naruszenia. Pobocza drogi  płaskie. Przebieg w 
profilu  podłużnym  kwalifikuje  drogę  do  terenu  płaskiego.  Dotychczasowe  wykorzystanie  jako  droga 
wewnętrzna dojazdowa do gruntów rolnych. 

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane
    związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
    przeciwpożarowym 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  wraz  z 
systemem  odwodnienia.  Tereny zieleni  -  pobocza  gruntowe  i  utwardzone  mieszanką  kamienna. 
Układ  komunikacyjny  –  droga  dojazdowa  do  pól,  przeciwpożarowe  zaopatrzenie  w  wodę  z 
istniejących hydrantów wsi Górki i Folwark.

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, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
    zagospodarowaniu przestrzennym;



Bilans terenu:

- nawierzchnia jezdni bitumicznej 4760.0 m2
- nawierzchnia jezdni z płyt betonowych drogowych 182.0 m2
- nawierzchnia zjazdów bitumicznych 242.0 m2
- pobocza gruntowe 1387.3 m2
- pobocza utwardzone    1706.2 m2
- wodościeki betonowe 25.0 mb.
- przepusty rurowe śr. 500 mm L=7.0 m 2 szt
- przepusty rurowe śr. 300 mm L=7.0 m 1 szt

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  o nr.  533/322, 42, 309 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 o nr.  533/322, 42, 309 nie leżą w granicach terenu górniczego stąd nie podlegają 
wpływowi eksploatacji górniczej.

7) Informacje 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;

Projektowana  przebudowa  nie  będzie  ujemnie  wpływała  na  środowisko  oraz  higienę  i 
zdrowie jego użytkowników.

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.


