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                               UCHWAŁA Nr. IX/42/61/2007 

RADY GMINY SUSZEC  

z dnia 28 czerwca 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  
poło�onych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic  

z miastem �ory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o sa-
morz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.) ze zm.; art.14 ust.8 i art.20 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717) ze zm. 

Rada Gminy Suszec
stwierdza zgodno�� niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec uchwalonego  
Uchwał� Rady Gminy Suszec Nr VIII/32/62/2003 z dnia 29 maja 2003r. i uchwala 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poło�onych w sołectwach  
Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem �ory i Orzesze  

oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka. 

ROZDZIAŁ 1 

Ustalenia ogólne

…… 

§ 4 

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ MN 

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ MW 

TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW P 

TERENY LASÓW ZL 

TERENY ZAGOSPODAROWANIA MAS SKALNYCH I ZIEMNYCH PR 

TERENY POPRZEMYSŁOWE W TRAKCIE REKULTYWACJI ZL/PR 

TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ ZI 

TERENY ZIELENI NISKIEJ RZ 

TERENY ROLNICZE R 

TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH ZD 

TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH  WS 

TERENY KOMUNIKACJI - DROGA LOKALNA KDL 

TERENY KOMUNIKACJI - DROGA DOJAZDOWA KDD 

TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ KK 
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……. 

§ 6 

Dla terenu zainwestowanego i przeznaczonego do zainwestowania, oznaczonego symbolem 
B9MW ustala si�: 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) Przeznaczenie wiod�ce – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) gara�e, 
b) skwery, zadrzewienia, trawniki itp.,  
c) place zabaw, boiska (wraz z zapleczem B9MW), 
d) obiekty usługowe nieuci��liwe,  
e) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 
f) parkingi, chodniki, drogi dojazdowe wewn�trzne. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego -realizacja nowej zabudowy wymaga: 
1) uwzgl�dnienia istniej�cego zagospodarowania w trakcie realizacji inwestycji,
1) zachowania wysokich walorów estetycznych obiektów.

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
1) Wprowadza si� zakaz lokalizacji wszelkich przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 

�rodowisko, wymagaj�cych sporz�dzania raportu o oddziaływaniu na �rodowisko oraz tych, dla 
których raport mo�e by� wymagany za wyj�tkiem infrastruktury technicznej. 

2) Wprowadza si� zakaz składowania odpadów oraz nakaz wyposa�enia poszczególnych nieru-
chomo�ci w pojemniki słu��ce do gromadzenia odpadów komunalnych, a tak�e nakaz systema-
tycznego ich wywozu. 

3) Zaleca si� stosowanie paliw o niskiej uci��liwo�ci dla �rodowiska tj. gazu, oleju opałowego lek-
kiego i energii elektrycznej oraz odnawialnych �ródeł energii. 

4. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
1) Ustala si� maksymaln� mo�liw� powierzchni� zabudowy obiektami kubaturowymi do 50% po-

wierzchni istniej�cej działki budowlanej.  
2) Odsetek powierzchni biologicznie czynnej okre�la si� na minimum 30% powierzchni działki bu-

dowlanej. 
3) Ustala si� realizacj� zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej w formie budynków 

wolnostoj�cych wielorodzinnych.
4) Ustala si� dostosowanie formy dachów do istniej�cej zabudowy.  
5) Ustala si� maksymaln� wysoko�� dla nowych obiektów budowlanych: 

a) nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - do 5 kondygnacji nadziemnych ł�cznie 
z u�ytkowymi poddaszami ( poddasza zaliczaj� si� do kondygnacji ), 

b) budynków mieszkalnych istniej�cych, modernizowanych - do 5 kondygnacji nadziemnych 
ł�cznie z u�ytkowymi poddaszami (poddasza zaliczaj� si� do kondygnacji ), 

6) Nieprzekraczalna linia zabudowy uzale�niona jest od klasy technicznej drogi i wynosi odpo-
wiednio od zewn�trznej kraw�dzi jezdni: 
a) KDL – droga lokalna -12m, 
b) KDD - droga dojazdowa -10m. 

5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj�cych ochronie 
ustalone na podstawie odr�bnych przepisów.  

1) Tereny le�� w obszarze i terenie górniczym KWK "Krupi�ski". Mo�liwe jest wyst�powanie szkód 
górniczych.

2) Koszty zmniejszenia warto�ci nieruchomo�ci wynikaj�ce z działalno�ci zakładu górniczego 
(zgodnie z ustaw� Prawo Geologiczne i Górnicze) pokrywa przedsi�biorca. 

6. Szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomo�ci.
1) Dopuszcza si� podział geodezyjny jedynie w sposób uwzgl�dniaj�cy dost�p posesji do drogi. 
2) Dopuszcza si� procesy scalania działek, gdy wielko�� działki uniemo�liwia jej wykorzystanie dla 

okre�lonych w planie celów i zada�. 
7. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy. 
1) Utrzymuje si� istniej�c� zabudow�, w ramach przeznaczenia wiod�cego dopuszcza si� działa-

nia takie jak: remont oraz budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa. Realiza-
cja inwestycji na terenie górniczym winna by� poprzedzona uzyskaniem aktualnych danych do-
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tycz�cych wpływu prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej od wła�ciwego okr�go-
wego urz�du górniczego lub przedsi�biorcy górniczego. 

2) Umo�liwia si� wprowadzenie w ramach istniej�cej i nowo powstaj�cej zabudowy nieuci��liwych 
usług komercyjnych. 

3) Dopuszcza si� realizacj� zabudowy socjalnej w jednostce  B9MW. 
4) Dla jednostki B9MW ustala si� stref� woln� od zabudowy o szeroko�ci 20 m od granicy własno-

�ci kolei. Zbli�enie zabudowy do tych terenów wymaga zgody administratora linii. 
8. Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej: 
1) Zasady funkcjonowania układu komunikacyjnego zawarte s� w § 15 uchwały. 
2) Utrzymanie i wydzielanie gruntów pod drogi publiczne w liniach rozgraniczaj�cych. 
3) Ustala si� konieczno�� zapewnienia dost�pu do drogi publicznej bezpo�rednio lub po�rednio 

drog� o okre�lonej słu�ebno�ci. 
4) Ustala si� konieczno�� zabezpieczenia potrzeb parkingowych w granicach działki w ilo�ci  

1 miejsce na 1 lokal mieszkalny. 
5) Ustala si� zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu komunalnego. 
6) Nakazuje si� odprowadzanie �cieków sanitarnych systemem kanalizacji do zakładowej oczysz-

czalni �cieków przy KWK "Krupi�ski". 
7) Dopuszcza si� odprowadzanie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej.  
8) Ustala si� zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cej i projektowanej sieci �redniego i ni-

skiego napi�cia, wzdłu� linii �redniego napi�cia wyznacza si� stref� ograniczonej zabudowy  
o szeroko�ci 16 m, wzdłu� linii niskiego napi�cia – o szeroko�ci 6m. Wszelk� działalno�� inwe-
stycyjn� w strefach nale�y prowadzi� zgodnie z przepisami szczególnymi i uzgodni� z zarz�dc�
sieci. 

9) Dla istniej�cych i projektowanych stacji transformatorowych wyznacza si� stref� ograniczonej 
zabudowy o wymiarach 5 x 5m. 

10) Ustala si� utrzymanie istniej�cych i budow� nowych sieci telekomunikacyjnych. 
11) Ustala si� zaopatrzenie w gaz ze �redniopr��nej gazowej sieci rozdzielczej poprzez indywidual-

ne reduktory ci�nienia. Nale�y uwzgl�dni� strefy ochronne dla urz�dze� gazowniczych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

12) Realizacja sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z Urz�dem Górni-
czym. 

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania terenów. 
Do czasu realizacji ustale� planu utrzymuje si� dotychczasowy sposób u�ytkowania terenów.

……. 

§ 10 

Dla terenów ogrodów działkowych oznaczonych symbolami B17ZD ustala si�: 

1. Przeznaczenie terenu. 
1) Przeznaczenie wiod�ce –tereny ogrodów działkowych 

uprawy ogrodnicze, sadownicze,  
2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) tereny komunikacji wewn�trznej, parkingi, 
b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 
c) altany, obiekty słu��ce działalno�ci statutowej zwi�zku działkowców (�wietlice), 
d) place zabaw, tereny i obiekty słu��ce rekreacji. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego -realizacja nowej zabudowy wymaga:  
zachowania wysokich walorów estetycznych obiektów.

3. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1) Ochrona terenów ogrodów działkowych zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
2) Zakaz składowania odpadów. 
3) Dopuszcza si� gromadzenie odpadów wytworzonych na własnej działce, ilo�� i czas gromadze-

nia musz� by� uzasadnione stosowan� technologi� wywozu i utylizacji. 
4. Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Dopuszcza si� budow� altan i pomieszcze� gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m
2

oraz wysoko�ci do 5,0 m, o dachach spadzistych. 
5. Szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomo�ci. 
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1) Ustala si� wielko�� indywidualnej działki na 300 – 500m². 
2) Dopuszcza si� podział i scalanie. 

6. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu
 Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

1) Ustala si� zaopatrzenie w wod� z wodoci�gu komunalnego. 
2) Ustala si� zaopatrzenie w energi� elektryczn� z istniej�cej i projektowanej sieci niskiego napi�-

cia, wzdłu� linii niskiego napi�cia wyznacza si� stref� ograniczonej zabudowy o szeroko�ci 6m. 
Wszelk� działalno�� inwestycyjn� w strefie nale�y prowadzi� zgodnie z przepisami szczegól-
nymi i uzgodni� z zarz�dc� sieci. 

3) Realizacja sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z Urz�dem Górni-
czym. 

4) Wprowadza si� wymóg lokalizacji miejsc parkingowych w ilo�ci min. 1 miejsce na 1 działk�. 

8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania terenów. 
Do czasu realizacji ustale� planu utrzymuje si� dotychczasowy sposób u�ytkowania terenów. 

…….. 

§ 16 

Dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami:
droga lokalna B45KDL 
drogi dojazdowe B46KDD – B50KDD 

ustala si�: 
1. Przeznaczenie terenu 

1) Przeznaczenie  wiod�ce –tereny dróg publicznych 
2) Przeznaczenie dopuszczalne - urz�dzenia infrastruktury technicznej, chodniki, �cie�ki rowero-

we, obiekty małej architektury.
2. Ustalenia dla poszczególnych dróg;

1) B45KDL – TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO – DROGA LOKALNA 

a) droga gminna, 
b) droga jednojezdniowa, dwupasmowa, 
c) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych min. 15 m, 
d)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej wynosi 12m od kraw�dzi jezdni. 
2) B46KDD ÷ B50KDD - TERENY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO – DROGI DOJAZDOWE 

a) drogi gminne, 
b) drogi jednojezdniowe, jednopasmowe, 
c) szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych 10 m, 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej wynosi 10m od kraw�dzi jezdni. 
3. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy. 
1) Ustala si� prowadzenie dróg w liniach rozgraniczaj�cych zgodnie z przepisami szczególnymi, 

jakim powinny odpowiada� drogi i ich usytuowanie. 
2) Dopuszcza si� prowadzenie w liniach rozgraniczaj�cych dróg sieci i urz�dze� infrastruktury 

technicznej zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3) Ustala si� mo�liwo�� remontu (w rozumieniu prawa budowlanego),odbudowy, nadbudowy, roz-

budowy oraz przebudowy zabudowy znajduj�cej si� obecnie w liniach rozgraniczaj�cych dróg, 
pod warunkiem uzyskania zgody zarz�dcy drogi. 

4) W przypadku rozbudowy istniej�cych obiektów lub budowy nowych, obowi�zuj� ustalone pla-
nem linie zabudowy. 

5) Ustala si� pozostawienie w liniach rozgraniczaj�cych dróg - obiektów uznanych za zabytki kultu-
ry materialnej takich jak krzy�e przydro�ne.  

6) Na etapie uzgadniania lokalizacji obiektów budowlanych, wymagana jest zgoda zarz�dcy drogi 
na urz�dzenie zjazdu. 

7) Wykonanie lub przebudowa zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowa� nale�y: 
a) w wypadku budowy lub modernizacji drogi – do zarz�dcy drogi,  
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b) w pozostałych wypadkach – do wła�ciciela lub u�ytkownika gruntów przyległych do drogi, 
po uzyskaniu zgody zarz�dcy drogi.  

8) Dopuszcza si� umieszczanie no�ników reklamowych, wiat autobusowych i innych obiektów ma-
łej architektury w liniach rozgraniczaj�cych dróg po uzyskaniu zgody zarz�dcy drogi. 

4. Szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomo�ci.
Dopuszcza si� podział i scalanie w celu uregulowania stosunków własno�ciowych i uzyskania 
parametrów dróg zgodnie z przepisami odr�bnymi. 

5. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania i u�ytkowania terenów. 
Do czasu realizacji ustale� planu utrzymuje si� dotychczasowy sposób u�ytkowania terenów.   

……. 

ROZDZIAŁ 3  

Ustalenia i przepisy ko�cowe  

§ 18 

Ustalenia niniejszej uchwały nie naruszaj� praw nabytych wła�cicieli gruntów i nieruchomo�ci. 

§ 19 

Trac� moc uchwały Rady Gminy Suszec nr VII/8/40/99 z dnia 4 marca 1999r., nr XXXII/30/201/97 
z dnia 23 pa�dziernika 1997r. oraz nr XLV/63/343/2002 z dnia 10 pa�dziernika 2002r. 

§ 20 

Ustala si� stawk� słu��c� naliczaniu opłat, o których mowa w art.36 ust.4 ustawy w wysoko�ci 0%.

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Suszec. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w �ycie, zgodnie z art. 29 ustawy, po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa �l�skiego. 

Podpisał: 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 

                                                                                                          Andrzej Kozyra 

                                                                                                                               / - /   

                                                                                                                   podpis nieczytelny 

























































































































Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. BEATA KATARZYNA SUŁOWICZ

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 22/06/SLOKK,
jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: SL-1167.

Członek czynny od: 21-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 16-01-2013 r.  Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Michał Buszek, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1167-C51A-32DD-FC68-B51B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA LOSKA

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 36/09/SLOKK,
jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: SL-1403.

Członek czynny od: 27-10-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 18-06-2013 r.  Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Michał Buszek, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1403-C627-DY96-1881-9C1D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Pan Tomasz Zieliński o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2530/01

adres zamieszkania  ul. Komisji Edukacji Narodowej 20, 44-207 Rybnik

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-U6P-QGW-BHJ *

Digitally signed by Franciszek Buszka
Date: 2013.01.04 13:24:18 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Katowice, Polska

Validity unknown
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Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Inwestor:           Gmina Suszec 

Zadanie:       PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU PRZY GMINNYM BOISKU PIŁKARSKIM - UTWARDZENIE 
TERENU, DROGA DOJAZDOWA, ZBIORNIK RETENCYJNY

Lokalizacja:  Suszec, ul. Piaskowa, dz. nr 2859/214, 2860/214, 4020/226, 2862/226 

SPIS TRE�CI: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji poszczególnych 

obiektów. 

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.  

4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 

budowlanych okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom 

wynikaj�cym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w 

ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c�

ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�.  

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

8. Okre�lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

9. Uwagi 



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego b�dzie obejmował: 

� Budow� drogi dojazdowej dla obsługi technicznej boiska gminnego, wykonanie cz��ciowego 

utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem w postaci studni chłonnych. 

Przed przyst�pieniem do wła�ciwych robót budowlanych wyznaczy� teren budowy, ogrodzi�                  

i oznakowa� w sposób widoczny oraz wywiesi� tablice ostrzegawcze i informacyjne.  

Roboty budowlane prowadzi� w nast�puj�cej kolejno�ci: 

� zabezpieczenie placu przyszłej budowy, wydzielenie stref niebezpiecznych, rozwieszenie tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych o realizowanych robotach, 

� zdj�cie humusu (urodzajnej warstwy gleby z odło�eniem na wydzielone miejsce), 

� przygotowanie terenu pod inwestycj�, 

� wykonanie wykopów pod podbudow� drogi, teren utwardzony i zbiornik retencyjny, 

� wykonanie podbudowy drogi, 

� wykonanie utwardzenia terenu, 

� uło�enie kraw��ników i nawierzchni z kostki i płyt a�urowych, 

� wykonanie studni chłonnych, 

� umocnienie dna i �cian zbiornika, 

� niwelacje i uporz�dkowanie terenu,  

� monta� oznakowania, 

  

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych

   - słup energetyczny SN; 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza�

zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi 

   - napowietrzna sie� SN i WN; 

4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 

budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia

Podstawowym zadaniem podczas realizacji b�dzie zabezpieczenie placu budowy przed dost�pem 

osób trzecich. Zagro�enie b�d� stwarzały prace zwi�zane z: 

� robotami ziemnymi, 

� robotami w wykopach, 

� transportem i monta�em przy u�yciu �rodków transportowych oraz składowaniem materiałów na 

budowie. 

� zagro�enie zerwania lub dotkni�cia sieci; 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 



  Pracownicy powinni by� przeszkoleni pod wzgl�dem BHP , obsługi maszyn i urz�dze� oraz posiada�

aktualne badania lekarskie. 

6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom 

wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia 

zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, 

umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�

� Roboty nale�y prowadzi� pod kierunkiem osób uprawnionych. 

� Nale�y stosowa� rozwi�zania podane w projektach, a ewentualne zmiany uzgadnia�                       

z projektantami. 

� Teren prowadzenia robót nale�y zabezpieczy� przed wej�ciem osób nieupowa�nionych. Wła�ciwe  

oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nale�� do obowi�zków kierownika budowy. 

� Na terenie budowy b�dzie znajdowało si� wyznaczone miejsce do składowania materiałów 

budowlanych oraz tymczasowa baza sanitarno-socjalna wykonawcy robót. W tymczasowym 

pomieszczeniu b�dzie mo�liwo�� udzielenia podstawowej pomocy medycznej ewentualnym 

poszkodowanym w wypadkach. W jednym z pomieszcze� b�dzie umieszczona apteczka lekarska 

oraz podstawowy sprz�t BHP. 

� Przynajmniej jeden z pracowników powinien by� przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

� Wyra�nie oznakowane i oznaczone musz� by� wszystkie wykopy, bez wzgl�du na ich gł�boko��.  

Wykopy gł�bsze ni� 1m nale�y dodatkowo zabezpieczy�. 

� Wszystkie roboty wykonywa� zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i producentów 

materiałów, rozwi�za� systemowych, maszyn i urz�dze�. 

� Wykonawca musi zapewni� wła�ciwe składowanie i gospodark� zarówno materiałami, jak i 

odpadami powstaj�cymi na budowie, a po zako�czeniu robót powinien uprz�tn�� teren budowy, 

przywróci� do stanu pocz�tkowego. 

�    Roboty w pobli�u istniej�cych sieci napowietrznych prowadzi� pod nadzorem u�ytkowników sieci.   

7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót budowlanych nale�y przygotowa� teren, na którym b�d�

wykonywane roboty, a w szczególno�ci: 

� plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobie�enia niebezpiecze�stwu, jakie mogłoby 

ewentualnie wyst�pi� podczas wykonywania robót budowlano - monta�owych dla niepowołanych 

osób maj�cych dost�p do budowy. Ogrodzenie miejsca budowy b�dzie przygotowane i wykonane 

tak, aby nie stwarzało zagro�enia dla ludzi przebywaj�cych w pobli�u i na terenie budowy, tj. b�dzie 

zabezpieczone przed przewróceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysoko��

nie b�dzie ni�sza ni� 1,5 m, 

� stosownie do potrzeby zostanie wyrównany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem 

miejscowych nierówno�ci,  
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Inwestor:           Gmina Suszec 

Zadanie:      PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU PRZY GMINNYM BOISKU PIŁKARSKIM- UTWARDZENIE 
TERENU, DROGA DOJAZDOWA, ZBIORNIK RETENCYJNY

Lokalizacja:  Suszec, ul. Piaskowa, dz. nr 2859/214, 2860/214, 4020/226, 2862/226 

SPIS TRE�CI: 

1. Podstawa opracowania, 

2. Przedmiot i zakres inwestycji, 

3. Istniej�cy stan zagospodarowania działki, 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu, 

5. Bilans terenu i parametry techniczne, 

6. Dane informuj�ce, czy działka lub teren s� wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj�

ochronie konserwatorskiej, 

7. Wpływ eksploatacji górniczej, 

8. Zagro�enie dla �rodowiska oraz u�ytkowników obiektu, 

9. Wył�czenie działki z kategorii rolniczej, 

10. Dane wynikaj�ce ze specyfiki terenu, 

11. Stan prawny, 

12. Odniesienie do zapisów decyzji o warunkach zabudowy. 



1. Podstawa opracowania 

� Umowa i uzgodnienia z Inwestorem. 

� Decyzja o warunkach zabudowy. 

� Mapy do celów projektowych. 

� Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. 

� Ustawa Prawo budowlane  z dnia 07.07.1994 z pó�niejszymi zmianami.  

2. Przedmiot i zakres inwestycji 

  Pierwotnie zało�eniem Inwestora była budowa parkingu dla obsługi gminnego boiska sportowego, 

Inwestor zrezygnował jednak�e z tej inwestycji. Ostatecznie po uzgodnieniach z Inwestorem projektuje 

si� cz��ciowe utwardzenie terenu przy boisku, drog� dojazdow� do boiska gminnego oraz 

odwodnienie terenu w postaci zbiornika retencyjnego i studni chłonnych. Omawiany teren 

przeznaczony pod budow� (na który składaj� si� nast�puj�ce działki: 2859/214, 2860/214, 4020/226, 

2862/226) poło�ony jest przy ul. Piaskowej w Suszcu pomi�dzy boiskiem piłkarskim a parkingiem 

KWK Krupi�ski. Roboty swoim zasi�giem nie wyjd� poza przedmiotowe parcele. 

3. Istniej�cy stan zagospodarowania działki 

   Teren nie zainwestowany, nieogrodzony, nie posiada utwardzonego zjazdu. Od północy graniczy z 

parkingiem KWK Krupi�ski, od południa z gminnym boiskiem piłkarskim, od zachodu z ogródkami 

działkowymi. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Na terenie nie wyst�puje 

zadrzewienie, działka poro�ni�ta zieleni� nisk� trawiast�. 



W oparciu o map� oraz dokonane ogl�dziny stwierdzono, �e na działce oraz w pobli�u znajduj� si�

nast�puj�ce media: napowietrzna sie� energetyczna �redniego i wysokiego napi�cia, sie�

ciepłownicza. 

  Na terenie inwestycji wykonano próbne odwierty w celu stwierdzenia warunków geologicznych. 

Wyniki zawarte s� w dokumentacji geologicznej. Przedmiotowy grunt zaliczono do I kat. 

geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

  Opracowanie przewiduje budow� drogi dojazdowej dla obsługi gminnego boiska piłkarskiego wraz z 

odwodnieniem terenu oraz wykonanie utwardzenia terenu z przeznaczeniem pomocniczym dla boiska 

pod imprezy sportowo-rekreacyjne. Projektowan� drog� dojazdow� zaprojektowano jako ci�g pieszo-

jezdny o szeroko�ci 5,0m na ko�cu której ulokowany zostanie plac manewrowy. Odwodnienie 

projektuje si� w postaci zbiornika retencyjnego z studniami chłonnymi. Dodatkowo po stronie 

zachodniej drogi dojazdowej projektuje si� wyprofilowanie terenu hamuj�ce spływ wód opadowych w 

kierunku s�siaduj�cych z inwestycja ogródków działkowych. 

5. Bilans terenu i parametry techniczne 

Powierzchnia działek: 

- 2859/214                                     2049,00 m²       

- 2860/214                                       283,00 m²       



- 4020/226                                     1318,00 m²       

- 2862/226 (wydzielono boisko)    3327,08 m²       

    Ł�CZNIE                                  6977,08 m²       

Teren utwardzony:         1815,92 m
2

Droga dojazdowa:            398,31 m² 

Zbiornik:     299,86 m² 

Ziele�:                4464,97 m² 

                                                                                    4464,97 m2                                                                            
Powierzchnia biologicznie czynna:                 PBC =  ----------------  = 0,64  > 30%                             
                                                                                    6977,08 m2                                                                                     

                                                                                    2514,09 m2                                                                            
Współczynnik intensywno�ci zabudowy:        WIZ =  ----------------  = 0,36                            
                                                                                    6977,08 m2                                                                     

6. Dane informuj�ce, czy działka lub teren s� wpisane do rejestru zabytków 

oraz czy podlegaj� ochronie konserwatorskiej 

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren le�y w obszarze i terenie górniczym KWK "Krupi�ski" poza oddziaływaniami szkód górniczych. 

8. Zagro�enie dla �rodowiska oraz u�ytkowników obiektu 

 Projektowana inwestycja nie b�dzie stanowiła zagro�enia dla �rodowiska: 

� Realizacja inwestycji nie stanowi zagro�enia dla otoczenia ze wzgl�du na emisj� zanieczyszcze�

powietrza ani nie stanowi �ródła emisji hałasu i drga�, 

� Brak szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych, 

� Nie zwi�ksza si� zapotrzebowania na wod� ani ilo�ci powstaj�cych odpadów i �cieków bytowych, 

� Inwestycja nie narusza praw i uprawnie� osób trzecich, a w szczególno�ci: zapewnienie dost�pu 

do drogi publicznej, ochron� przed pozbawieniem mo�liwo�ci z korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej oraz �rodków ł�czno�ci.  

9. Wył�czenie działki z kategorii rolniczej 

  Inwestycja projektowana obejmuje u�ytki klasy RIVa i RIVb le��ce na terenach oznaczonych w 

planie zagospodarowania (UCHWAŁA Nr. IX/42/61/2007 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 czerwca 

2007r.) jako B9MW - nie wymagaj�ce wył�czenia gruntów z produkcji rolnej. 

10. Dane wynikaj�ce ze specyfiki terenu 

   Realizacja inwestycji nie ogranicza u�ytkowania działek s�siednich. Roboty budowlane nale�y 
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Inwestor:           Gmina Suszec 

Zadanie:      PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU PRZY GMINNYM BOISKU PIŁKARSKIM - UTWARDZENIE 
TERENU, DROGA DOJAZDOWA, ZBIORNIK RETENCYJNY

Lokalizacja:  Suszec, ul. Piaskowa, dz. nr 2859/214, 2860/214, 4020/226, 2862/226 

  SPIS TRE�CI: 

1. Rozwi�zania architektoniczno – budowlane, 

2. Rozwi�zania konstrukcyjno – materiałowe, 

3. Geotechniczna kategoria posadowienia, 

4. Zabezpieczenie przeciw wpływom eksploatacji górniczej, 

5. Dane techniczne obiektu charakteryzuj�ce jego wpływ na �rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty 

s�siednie, 

6. Dost�pno�� dla osób niepełnosprawnych, 

7. Podstawowe informacje o sposobie realizacji inwestycji, 



1. Rozwi�zania architektoniczno – budowlane 

  Projektuje si� budow� drogi dojazdowej dla obsługi gminnego boiska piłkarskiego wraz z 

utwardzeniem i odwodnieniem terenu. Drog� zaprojektowano jako ci�g pieszo-jezdny o szeroko�ci 

5,0m na ko�cu którego przy bramie boiska ulokowany zostanie plac manewrowy o wymiarach 

10x10m. Wjazd przewidziano z ul. Piaskowej poprzez parking KWK Krupi�ski (zgodnie z 

uzgodnieniem) do którego nawi�zano projektowane rz�dne wysoko�ciowe. Przy boisku piłkarskim 

projektuje si� zbiornik retencyjny który ma za zadanie przej�� nadmiar wód opadowych z terenu 

dojazdu, boiska i terenów zielonych. Pomi�dzy parkingiem KWK Krupi�ski a zbiornikiem przewiduje 

si� wykonanie utwardzenia terenu płytami a�urowymi z przeznaczeniem pomocniczym dla boiska pod 

imprezy sportowo-rekreacyjne. 

2. Rozwi�zanie konstrukcyjno – materiałowe 

• rozwi�zania wysoko�ciowe dostosowano do parkingu przy KWK Krupi�ski oraz istniej�cej 

bramy ogrodzenia boiska, 

• ograniczenie nawierzchni drogi dojazdowej i terenu utwardzonego stanowi� b�dzie 

kraw��nik betonowy prostok�tny o wymiarach 15*30*100cm, osadzony pionowo na ławie 

betonowej z oporem z betonu B-15,w miejscu poł�czenia z parkingiem kopalni projektuje 

si� kraw��nik najazdowy 15*22*100 wystaj�cy max. 3cm ponad powierzchni� drogi, 

• spadek poprzeczny drogi projektuje si� równy 1%, spadek podłu�ny zmienny dostosowany 

do spadku terenu zgodnie z profilami, 

• roboty ziemne w pobli�u słupów energetycznych zostały zaprojektowane z zachowaniem 

stosownych minimalnych odległo�ci: 3m od słupów sieci SN i 5m od słupów WN, 

2.1. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni – droga dojazdowa 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej „behaton” gr. 8cm – kolor szary, 

• podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm, 

• górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0–31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm, 

• dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5–63mm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm,  

• nasyp z kruszywa skalnego gr. 30-70cm (w zale�no�ci od warunków gruntowych w 

wykopie), 

2.2. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni – teren utwardzony 

• nawierzchnia z betonowych płyt a�urowych „meba” gr. 8cm – kolor szary, otwory zasypane 

�wirem, 

• podsypka cementowo – piaskowa gr. 4 cm, 

• górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0–31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm, 



• dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5–63mm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm,  

• nasyp z kruszywa skalnego gr. 30-70cm (w zale�no�ci od warunków gruntowych), 

2.3. O�wietlenie 

   Dla potrzeb inwestycji nie projektuje si� dodatkowego o�wietlenia. 

2.4. Odwodnienie   terenu 

•   nadmiar wody z drogi dojazdowej oraz terenu b�dzie odprowadzany poprzez spadki 

podłu�ne i poprzeczne do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Dla zbiornika wykonano 

operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne, które obejmuje swym 

zakresem zgodnie z pierwotna koncepcj� równie� parking, z realizacji którego Inwestor si�

wycofał.  

•   projektuje si� zbiornik o pojemno�ci czynnej 76,8m
3
 o wymiarach 30x1,6x1,55m z trzema 

studniami chłonnymi φ1500 o gł.1,1m, dno i �ciany zbiornika do wysoko�ci wlotów korytek 

�ciekowych umocniono geokrat� i �wirem. Na skarpie zbiornika zaprojektowano schody 

betonowe dla obsługi technicznej, 

•   wloty do zbiornika projektuje si� z korytek �ciekowych wysokich 68x68x50cm uło�onych na 

warstwie piasku,  

• pomi�dzy droga dojazdowa a ogródkami działkowymi projektuje si� wyprofilowanie terenu 

(niecka) hamuj�ce spływ wód opadowych z terenu inwestycji w kierunku ogródków 

działkowych, 

3. Geotechniczna kategoria posadowienia 

  Zgodnie z opini� geologiczn� z kwietnia 2011r. - posadowienie zalicza si� do I kategorii 

geotechnicznej w rozumieniu Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) – proste warunki gruntowe.  

4. Zabezpieczenie przeciw wpływom eksploatacji górniczej 

Nie projektuje si�. 

5. Dane techniczne obiektu charakteryzuj�ce jego wpływ na �rodowisko, 

zdrowie ludzi i obiekty s�siednie 

  Projektowana inwestycja nie b�dzie stanowiła zagro�enia dla �rodowiska. Nie wpłynie ona równie�

swym oddziaływaniem na działki s�siednie. Hałas, drgania (wibracje), zanieczyszczenie powietrza,  

nie zwi�ksz� si�. Zalewanie wodami opadowymi - zaprojektowano zabezpieczenie, zanieczyszczenie 

gruntu i wód – uj�to w operacie wodnoprawnym. 

Nie przewiduje si� wytwarzania w trakcie budowy niebezpiecznych odpadów zanieczyszczaj�cych 

�rodowisko i wymagaj�cych utylizacji. Nie przewiduje si� wycinki drzew. 
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