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OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

 
1.1. Nazwa inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty garażowej z dwoma stanowiskami postojowymi na samochody 
ciężarowe. 
 
1.2. Adres inwestycji. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 161/219 położonej przy ul. Metalowca w 
Nowej Dębie (Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.). 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 
2.1. Lokalizacja, topografia, zagospodarowanie. 

• Teren działki nr ewid. 161/219 jest rozległy, o nieregularnym kształcie oraz posiada płaskie 
ukształtowanie terenu. Przedmiotowa działka jest zabudowana dwoma budynkami magazynowymi 
oraz budynkiem przemysłowym, większość część działki stanowią lasy (zieleń wysoka). 

• Działka sąsiaduje z: 
➢ od strony wschodniej: 

▪  z działką drogową nr 161/99 (dr) – droga gminna ul. Metalowca 
▪ z  działką nr 161/218 – niezabudowaną; 
▪ z działką nr 161/62 – zabudowaną budynkiem magazynowym; 

➢ od strony południowo-wschodniej: 
▪ z  działką nr 161/178 – zabudowaną budynkami przemysłowymi oraz magazynowymi; 
▪ z działką nr 161/62 – zabudowaną budynkiem magazynowym; 

➢ od strony południowo-zachodniej 
▪  z działką 1/1 – niezabudowaną; 
▪ z działką 1692/2 – niezabudowaną; 

➢ od strony południowej: 
▪ z działką 1690 – niezabudowaną; 

➢ od strony zachodniej: 
▪ z  działką nr 161/33 – zabudowaną dwoma budynkami magazynowymi oraz 

budynkiem niemieszkalnym. 
➢ od północno-wschodniej: 

▪ z działką 161/197 – zabudowaną budynkiem niemieszkalnym; 
▪ z działką 161/206 – niezabudowaną; 
▪ z działką 161/207 – zabudowaną trzema budynkami niemieszkalnymi 
▪ z działką 161/208 – niezabudowaną; 
▪ z działką 161/205 – zabudowaną budynkiem biurowym, magazynowym oraz dwoma 

budynkami niemieszkalnymi. 
 

• Teren inwestycji jest częściowo ogrodzony. 

• Dostęp do drogi publicznej – przedmiotowa działka nr 65/9 posiada dostęp do drogi publicznej od 
strony wschodniej– dz. nr ewid. 161/99 i 161/103 – ul. Metalowca, droga gminna – poprzez istniejący 
zjazd publiczny. 

• Działka położona jest na terenie o dominującej funkcji przemysłowo-magazynowej oraz terenach 
leśnych. 

 
2.2. Zieleń istniejąca. 
Na terenie działki występuje zieleń wysoka nieurządzona (lasy) oraz zieleń niska urządzona. 
 
2.3. Infrastruktura. 
Nie dotyczy. 
Obiekt będący przedmiotem opracowania nie będzie zaopatrywany w media – wiata garażowa. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Lokalizacja obiektu. 
3.1.1. Wiata projektowana jest na rzucie prostokąta. 

• Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określono. 

• Szerokość elewacji frontowej – 11,95 m 

• Wymiary budynku wynoszą: 11,95 x 9,05 m. 

• Obiekt usytuowany jest równolegle do działki drogowej nr 161/99 oraz do sąsiedniego budynku 
zlokalizowanego na przedmiotowej działce (kalenica równoległa do frontu działki). 

• Obiekt usytuowany jest w odległościach (minimalnych): 

16,95 m od granicy z działką nr 161/99 (dr) ul. Metalowca – od strony wschodniej (elewacja frontowa) 

3,00 – 3,30 m od granicy z działką nr 161/197 - od strony północnej (elewacja boczna) 

2,00 m od sąsiedniego budynku przemysłowego – od strony zachodniej (elewacja tylna) 

8,90 m od budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr 161/197 

Rzędna „0” nawierzchni utwardzonej pod wiatę projektuje się na poziomie 276,96 m n.p.m. (kontynuacja 

istniejącego poziomu nawierzchni utwardzonej) ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim. 

Projektowane stanowisko postojowe na samochody ciężarowe 2szt. o wymiarach 3,5x8,0m – pod wiatą. 

Wjazd pod wiatę projektuje się od strony bocznej, północnej - zgodnie z częścią graficzną projektu- 

zagospodarowaniem terenu (rys. A-PZT).   

 
3.1.2. Stanowiska postojowe na samochody ciężarowe o wymiarach 3,5x8,0 m projektowane w ilości 2szt 

oznaczone symbolem sp na rys. A-PZT: 

6,00 m od granicy z działką nr 161/197 – od strony północnej (elewacja boczna) 

17,70 m od granicy z działką nr 161/99 (dr) ul. Metalowca – od strony wschodniej (elewacja frontowa) 

 
3.2. Projektowane ukształtowanie terenu. 
Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu terenu, planowana inwestycja zakłada wykorzystanie mas ziemnych 
z wykopów do celów własnych inwestora, np. do plantowania terenu działki.  
Ukształtowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie zakłóci stosunków wodnych na działkach sąsiednich, 
ponieważ zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych na tereny biologicznie czynne powodując 
naturalne wsiąkanie w teren biologicznie czynny. 
 
3.3. Warunki nasłonecznienia terenu. 
Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostępu do światła dziennego.  
 
3.4. Projektowane uzbrojenie terenu. 
Nie dotyczy – bez zmian. 

 
3.5. Projektowany układ komunikacyjny. 

Projektuje się utwardzenie terenu z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz 
podbudowie z kruszywa - zgodnie z rysunkiem przekroju oraz planem zagospodarowania terenu. 
 

3.6. Projektowana zieleń. 
Nie dotyczy. 
 

3.7. Pozostałe projektowane elementy zagospodarowania terenu. 
Brak. 

Projekt przewiduje budowę wiaty w sposób, który całkowicie wpisuje się w przeznaczenie terenu  - zgodnie z 
Decyzją o Warunkach Zabudowy Znak: GPN.6730.103.2021 z dnia 9.0.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM. 

Poszczególne części zagospodarowania terenu 
Powierzchnia 

[m²] 
Udział w działce 

[%] 

Powierzchnia zabudowy istniejąca (Pz): 
Budynek magazynowy 
Budynek magazynowy 
Budynek przemysłowy 

 
Powierzchnia zabudowy projektowana (Pz): 

                         Wiata garażowa (1) 
Inne: 

Łącznie: 

 
1458,00 
243,00 
541,00 
 
 
108,15 
0,00 
2350,15 

 
 
 

 
 
 
 
 

0,40% 

Powierzchnia utwardzona (Pu): 
Powierzchnia utwardzona istniejąca: 

Powierzchnia utwardzona projektowana: 
Inne: 

Łącznie: 

 
≈3000,00 
75,00 
0,00 
3075,00 

 
 

 
 

0,52 % 

Powierzchnia biologicznie czynna (Pb): 582 405,85 99,08 % 

Powierzchnia terenu inwestycji: 587 831,00 100 % 
 

5. DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTYKÓW I OCHRONY WYNIKAJĄCEJ Z USTALEŃ. 

 
Teren inwestycji nie podlega ochronie w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu  
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r poz.2067 tj.)  
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z 
wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.71 t.j.) 
 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

 
Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczych i nie podlega ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 
9 czerwca  2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126 ze zm.), nie występują  
wpływy eksploatacji górniczej. 
 
7. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA 

Na terenie projektowanej inwestycji nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników jak również nie przewiduje się, aby projektowana inwestycja i jej otoczenie spowodowały 
wystąpienie takich zagrożeń. 
Sposób postępowania z usuwanymi , w związku z realizacją inwestycji odpadami (gruzem itp.) – zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.poz.992 ze zm.). 
 
8. SPEŁNIENIE WYMOGÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

WYMAGANIA WYNKAJĄCE  Z DECYZJI O WZ ZNAK: GPN.6730.103.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA 

 Z DN. 9.02.2022 r.: 

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa produkcyjna 
2. Funkcja obiektu: wiata 

Budowa wiaty garażowej  w zakładzie 
produkcyjnym 

warunek 
spełniony 

3. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu 
oraz jego zabudowy wynikające z przepisów szczególnych: 

1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

a) Budowa wiaty na działce nr. ewid 161/219 w Nowej Dębie – 
w konturze oznaczonym na załączniku graficznym Decyzji o 
WZ; 

b) Cechy inwestycji: 

 
 
 
 

Projektuje się wiatę garażową na działce nr 
161/219 przy ul. Metalowca w Nowej Dębie; 

 
 

 
 
 

warunki 
spełnione 
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- wysokość wiaty: do 8,0 m n.p.t. 
- powierzchnia zabudowy: do 150,0 m2 

- kształt dachu: jedno lub dwuspadowy o kącie nachylenia 
od 7 o do 35 o, kalenica równoległa do frontu działki od strony 
drogi gminnej  

2) Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi: 
a) Gromadzenie odpadów na własnej nieruchomości i 

usuwanie na zasadach obowiązujących w gminie; 
b) Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych na 

teren własny nieutwardzony; 
d)    Powierzchnia terenu biologicznie czynnego min 80%  
        powierzchni działki 
e)    Wskaźnik powierzchni zabudowy do 0,005 
f)     Zachowanie pełnej ochrony wód podziemnych [...] (JCWPd)   
        o kodzie PLGW 2200135 

Wysokość wiaty: 5,00 m 
Powierzchnia zabudowy: 108,15 m2 

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci  
7 o, kalenica równoległa do frontu działki – 

drogi gminnej dz nr ewid. 161/99; 
 

Gromadzenie odpadów – bez zmian, 
poprzez wywożenie przez odpowiedni 

zakład; 
Odprowadzenie wód opadowych na tereny 

własne nieutwardzone; 
Powierzchnia biologicznie czynna: 99,08 % 

Wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,004 
Planowana inwestycja nie zakłóca 

stosunków wodnych terenu inwestycji 

 
 
 
 

 
 

warunki 
spełnione 

 

9. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Obiekt będący przedmiotem opracowania spełnia warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z 
2019r., poz 1065 j.t. pod kątem zaprojektowanych rozwiązań przegród budynku oraz sposobu zapobiegania 
zagrożeń pożarowych:  

• Wiatę garażową zaprojektowano w klasie odporności pożarowej „E” - Q ≤ 500 [MJ/m2] jako jedna 
strefa pożarowa z sąsiadującym budynkiem produkcyjnym. 

• Kategoria zagrożenia ludzi –PM ( jako jedna strefa pożarowa z sąsiadującym budynkiem 
produkcyjnym) . 

• Wyposażenie w gaśnice – nie dotyczy. 

• Droga  pożarowa – dostęp do drogi publicznej ul. Metalowca bezpośrednio poprzez istniejący zjazd 
publiczny. 

• Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę – budynek posiada dostęp do drogi publicznej stanowiącej 
dostęp pożarowy (ul. Metalowca - droga gminna, dz. nr ewid. 161/99). 

Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji:  
Wiata garażowa: 

• pow. użytkowa budynku – 102,17 m2 

• kubatura: 513,50 m3 

• wysokość od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy): 5,00m 
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Analiza obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji: 

Przeprowadzona analiza lokalizacji projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego wykazała, 
że obszar oddziaływania obiektów (O.O.O.)  w odniesieniu do: 

Obszar Oddziaływania Obiektów 

Grupa   
oddziaływania 

Szczegóły grupy 
oddziaływania 

Podstawa prawna (O.O.O.) 
DLA DZIAŁKI NR 

El
em

en
ty

 z
ag

o
sp

o
d

ar
o

w
an

ia
 t

er
en

u

 

Granice działek Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. : §12 odległości Brak 

śmietniki Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. : §23.3 miejsca 
gromadzenia odpadów stałych 

Brak 

Szczelny zbiornik na 
nieczystości ciekłe o 
poj. do 10m3 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. : §36.1-2 zbiorniki 
bezodpływowe na nieczystości ciekłe Brak 

Miejsca postojowe Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. : 
§19 ust.1 pkt.1-3 

        ust.2 pkt.1-3 
Brak 

Obiekty rolnicze Dz. U. z 2014 r. poz. 81 ze zm. : 
§ 6 ust.4 pkt 1 
       ust.5 pkt 1 
§ 7 pkt.1 
§ 8a pkt.1 
§ 9 pkt. 1 

 
 Brak 
Brak 
Brak 
Brak 
Brak 

Zbiorniki LPG Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.: Brak 
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budynki 
jednorodzinne ZL 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. : §271.1 odległości 
p.poż 

Brak 

budynki PM Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.  : §271-273 odległości 
p.poż 

Brak 

Promieniowanie słoneczne Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.  : §60  nasłonecznienie Brak 

Promieniowanie dzienne Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. : §13  przesłanianie Brak 

    

Em
is

ja

 

hałas Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ze zm. 
Rozp. M.Ś. z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnego 
poziomu hałasu w środowisku. załącznik 

Brak 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Dz.U.2003.192.1883 Rozp. M.Ś. z dnia 30.10.2003 w 
sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzenia  dotrzymania tych poziomów. Załącznik 1 

Brak 

Obszar oddziaływania nie wykracza na działki sąsiednie. 
 
Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym 

zapewnienie dostępu do drogi publicznej – wymagania dotyczące ochrony osób trzecich zostały spełnione, wszelkie 

ewentualne uciążliwości wynikające z funkcjonowania obiektu będą mieścić się w granicach własności działki. 

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej, nie ogranicza możliwości korzystania z sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej przez właścicieli działek sąsiednich, nie ogranicza dostępu do światła dziennego. 

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy - sporządzono informacje 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
11. UWAGI  KOŃCOWE. 

 

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby 
uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, 

• użyte do budowy materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i 
aprobaty techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz spełniać odpowiednie normy,  

• o wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych przedmiotowym opracowaniem należy informować nadzór 
autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowaniu rozwiązań zamiennych, 
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