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Tomasz Królikowski     Płock,    10 września 2018r. 
09-400 Płock 

Brwilno 18D 

24 269 25 75 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze oświadczenie, 
jako projektant* / sprawdzający*

 

 projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO 

PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. POLNEJ 7 NA 
DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/1 WRAZ Z 

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIATERENU, ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU 
 
 

zlokalizowaną w      09-400 Płock 

      ul. Polna 7 

na działce o nr  

ewidencyjnym gruntu:                 3722/1 
 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony*

 

 na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności: ARCHITEKTONICZNEJ 

 

(pieczęć i podpis projektanta)

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona 
informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz.1409 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .). ** 

 

(pieczęć i podpis projektanta)             

*    niepotrzebne skreślić. 

** wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział 
w opracowaniu projektu budowlanego. 

 







Jerzy Jaworski     Płock,     10 września 2018r. 
09-200 Sierpc 

ul. Tysiaclecia 11 

24 269 25 75 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze oświadczenie, 
jako projektant

 

* / sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO 

PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. POLNEJ 7 NA 
DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/1 WRAZ Z 

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIATERENU, ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU 
 
 

zlokalizowaną w      09-400 Płock 

      ul. Polna 7 

na działce o nr  

ewidencyjnym gruntu:                 3722/1 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został zaprojektowany* 

 

/ sprawdzony* na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności: ARCHITEKTONICZNEJ 

 

(pieczęć i podpis projektanta)

 

 

*    niepotrzebne skreślić. 

 







Piotr Adamowicz     Płock,    10 września 2018r. 
09-400 Płock 

Brwilno 169 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze oświadczenie, 
jako projektant* / sprawdzający

 

* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO 

PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. POLNEJ 7 NA 
DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/1 WRAZ Z 

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIATERENU, ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU 
 
 

zlokalizowaną w      09-400 Płock 

      ul. Polna 7 

na działce o nr  

ewidencyjnym gruntu:                 3722/1 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony

 

* na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności: KONSTRUKCYJNEJ 

 
 

(pieczęć i podpis projektanta)







Radosław Gosa     Płock,    10 września 2018r. 
09-414 Brudzeń Duży 

ul. Leśna 4 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze oświadczenie, 
jako projektant

 

* / sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO 

PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. POLNEJ 7 NA 
DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/1 WRAZ Z 

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIATERENU, ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU 
 

 

zlokalizowaną w      09-400 Płock 

      ul. Polna 7 

na działce o nr  

ewidencyjnym gruntu:                 3722/1 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został zaprojektowany

 

* / sprawdzony* na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności: KONSTRUKCYJNEJ 

 
 

(pieczęć i podpis projektanta)





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Pan JAROSŁAW MODERACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1700/02

adres zamieszkania ul. DZIEDZINIEC 9, 09-402 Płock

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 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.

MAZ-X38-U5V-M7L *

Podpis jest prawidłowy



Jarosław  Moderacki     Płock,    10 września 2018r. 
09 - 402 Płock 

ul. Dziedziniec 9  
tel. kom. 604-401-012  
 
 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze oświadczenie, 
jako projektant* / sprawdzający*

 

 projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO 

PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. POLNEJ 7 NA 
DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/1 WRAZ Z 

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIATERENU, ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU 
 
 

zlokalizowaną w      09-400 Płock 

      ul. Polna 7 

na działce o nr  

ewidencyjnym gruntu:                 3722/1 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony*

 

 na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności: INSTALACYJNEJ SANITARNEJ 

 

(pieczęć i podpis projektanta)

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona 
informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz.1409 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .). ** 

 

(pieczęć i podpis projektanta)             

*    niepotrzebne skreślić. 

** wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział 
w opracowaniu projektu budowlanego. 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Pani MARIA NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1150/02

adres zamieszkania ul. OFIAR KATYNIA 14, 09-410 PŁOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 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.

MAZ-PVZ-KIV-ER4 *

Podpis jest prawidłowy



Maria Nowak            Płock,    27 grudnia 2017r. 
09-410 Płock 
ul. Ofiar Katynia 14  
tel. kom. 601-338-370  
 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze oświadczenie, 
jako projektant

 

* / sprawdzający* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO 

PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. POLNEJ 7 NA 
DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/1 WRAZ Z 

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIATERENU, ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU 
 

 

zlokalizowaną w      09-400 Płock 

      ul. Polna 7 

na działce o nr  

ewidencyjnym gruntu:                 3722/1 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został zaprojektowany

 

* / sprawdzony* na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności: INSTALACYJNEJ SANITARNEJ 

 
 

(pieczęć i podpis projektanta)









Tomasz Flak     Płock,    10 września 2018r. 
09-402 Płock 

ul. 3 Maja 9/16 
Tel. 668-836-261 
 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze oświadczenie, 
jako projektant* / sprawdzający*

 

 projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO 

PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. POLNEJ 7 NA 
DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/1 WRAZ Z 

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIATERENU, ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU 
 
 

zlokalizowaną w      09-400 Płock 

      ul. Polna 7 

na działce o nr  

ewidencyjnym gruntu:                 3722/1 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony*

 

 na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności: ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 
 

(pieczęć i podpis projektanta)

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona 
informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 
21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz.1409 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .). ** 

 

(pieczęć i podpis projektanta)             

*    niepotrzebne skreślić. 

** wypełnia projektant zapewniający wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych osób biorących udział 
w opracowaniu projektu budowlanego. 



























Izabela Sikora     Płock,    10 września 2018r. 
09-402 Płock 

ul. Słowicza 11 
Tel. 602-845-811 
 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo, składam niniejsze oświadczenie, 
jako projektant* / sprawdzający*

 

 projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO 

PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. POLNEJ 7 NA 
DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/1 WRAZ Z 

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIATERENU, ZEWNĘTRZNYMI 
INSTALACJAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU 
 
 

zlokalizowaną w      09-400 Płock 

      ul. Polna 7 

na działce o nr  

ewidencyjnym gruntu:                 3722/1 

 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projekt budowlany został zaprojektowany* / sprawdzony*

 

 na podstawie posiadanych 

uprawnień budowlanych w specjalności: ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 
 

(pieczęć i podpis projektanta)
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II CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA 

 Dane wstępne 

 Inwestor :        Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  

         - TBS Sp. z o.o.  

          ul. Sienkiewicza 13A 

            09-402 Płock 

 Adres inwestycji:  ul. Polna 7, 09-400 Płock 

     działka nr ewidencyjny 3722/1 i 3722/2 

 Nazwa inwestycji:  BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU 
WIELOSTANOWISKOWEGO PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU 
PRZY UL. POLNEJ 7 NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 
GRUNTÓW 3722/1 I UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NA DZIAŁCE O 
NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/2. 

 

AUTORZY PROJEKTU TYPOWEGO: 

 Architektura projektant: 

◦ mgr inż. arch. Barbara Mendel, nr UAN upr. 57/89, 32/2002 

 Architektura sprawdzający: 

◦ mgr inż. arch. Zdzisław Świerczek,  upr. nr 034/2007 

 Konstrukcja projektant: 

◦ mgr inż. Robert Mizera, upr. Nr 336/2002 

 Konstrukcja sprawdzający: 

◦ mgr inż. Marcin Florek, upr. Nr MAP/0087/POOK/11 

 Instalacje wod.-kan., C.O. projektant:: 

◦ mgr inż. Artur Mazur, upr. Nr MAP/0262/POOS/04 

 Instalacje wod.-kan., C.O. sprawdzający: 

◦ mgr inż. Beata Kupiec, upr. Nr MAP/0244/POOS/14 

 Instalacje elektryczne projektant: 

◦ mgr inż. Adrian Kyrcz, upr. Nr SLK/2553/POOE/09 

 Instalacje elektryczne sprawdzający: 

◦ inż. Wojciech Bajowski, upr. Nr MAP/IE/7113/02 

AUTORZY ADAPTACJI PROJEKTU TYPOWEGO: 

 Architektura projektant:: 

◦ mgr inż. arch. Tomasz Królikowski, upr nr 154/94 Wł 
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 Architektura sprawdzający: 

◦ mgr inż. arch. Jerzy Jaworski,  upr nr Wa-459/01 

 Konstrukcja projektant: 

◦ mgr inż. Piotr Adamowicz, upr. Nr Wa-488/01 

 Konstrukcja sprawdzający: 

◦ mgr inż. Radosław Gosa, upr. Nr MAZ/0300/POOK/08 

 Instalacje sanitarne projektant: 

◦ Jarosław Moderacki, upr. Nr Wa-68/01 

 Instalacje sanitarne sprawdzający: 

◦ Maria Nowak, upr. Nr 43/89 

 Instalacje elektryczne projektant: 

◦ mgr inż Tomasz Flak, upr. Nr MAZ/0543/PWOE/14 

 Instalacje elektryczne sprawdzający: 

◦ inż. Izabela Sikora, upr. Nr 107/82 

 

1.1 Podstawa opracowania 
 umowa z Inwestorem, 

 wytyczne programowe ustalone z Inwestorem, 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego oraz inne akty prawne. 

1.2 Uwagi ogólne 

Niniejsze opracowanie – adaptacja projektu architektonicznego budowlana jest 
częścią wielobranżowego projektu budowlanego i służy do wydania decyzji 
pozwolenia na budowę.  

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest adaptacja wielobranżowego projektu typowego 
budynku pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny. Dom przy Plantach 11.”, dla 
potrzeb budowy komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz 
parkingu wielostanowiskowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. 
Polnej 7 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3722/1 i ul. Kazimierza 
Wielkiego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3722/2. 

 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.1 Lokalizacja terenu inwestycji 

 Teren inwestycji położony jest w mieście Płock przy ul. Polnej. Inwestycja 
przewidziana jest do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym 3722/1 oraz 
3722/2 powstałych w wyniku podziału działki nr 3722 – wg załączonej decyzji 
podziałowej. 
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2.2 Istniejąca zabudowa 

Przedmiotowa działka nr 3722/1 jest w chwili obecnej niezabudowana.  

2.3 Zieleń / Istniejące elementy zagospodarowania 

Teren inwestycji porośnięty zielenią niską. Teren jest ogrodzony. 

2.4 Istniejące uzbrojenie terenu / istniejąca infrastruktura 

Teren będący przedmiotem opracowania jest uzbrojony i ma możliwość 
przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i 
cieplnej. 

2.5 Obsługa komunikacyjna 

Teren objęty inwestycją posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący 
zjazd, zlokalizowany od ul. Polnej będącej w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg oraz 
od ul. Dobrzyńskiej poprzez działki nr 109/11, 107/5 i 107/6 będące w zarządzie 
Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka. 

W nawiązaniu do p. 6.8 Decyzji o warunkach zabudowy nr 92/2017, analizując 
wcześniejsze obciążenie komunikacyjne działki wykorzystywanej w ramach 
Przedsiębiorstwa komunalnego i związanego z tym ruchem Petentów i osób 
zatrudnionych, a obciążenie komunikacyjne terenu z budynkiem mieszkalnym z 
piętnastoma mieszkaniami i parkingiem z 15szt,. miejsc parkingowych, planowany wpływ 
inwestycji będzie odciążeniem ruchu komunikacyjnego w tym terenie. 

2.6 Rzędne terenu 

Teren inwestycji opada w kierunku południowym. Rzędne wysokościowe terenu 
wokół budynku wahają się od 96,4 do 95,4 m n.p.m.  

 Projektowane  zagospodarowanie terenu 

3.1.Zasady zagospodarowania terenu  

Na rozpatrywany teren uzyskano decyzję o warunkach zabudowy nr 92/2017 z dnia 
6 lipca 2017 roku, oraz decyzję nr 185/2017 o zmianie warunków zabudowy z dnia 27 
listopada 2017 roku. 

Projektowana zabudowa zgodna jest z zapisami decyzji o warunkach 
zabudowy. 

Wielkość powierzchni nowej zabudowy do powierzchni działek w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji - nieprzekraczająca 16%. Warunek zostanie 
spełniony. 

Zachowano wymagane minimum 25% powierzchni działki budowlanej jako 
powierzchnię biologicznie czynną.. 

Zachowano wymaganą ilość kondygnacji. 

Szerokość elewacji frontowej - 17,0m ± 1,0m. Warunek zostanie spełniony. 

Projektowany budynek nie przekracza nieprzekraczalnej linii zabudowy 
wyznaczonej w decyzji. 

3.2.Układ komunikacyjny 

3.2.1.Dojścia 

Zaprojektowano chodnik zapewniający dojście do budynku o maksymalnym 
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spadku technologicznym, umożliwiający dojazd do budynku dla osób 
niepełnosprawnych. 

3.2.2.Dojazdy 

Teren objęty inwestycją posiada dostęp do drogi publicznej ul. Polnej,  poprzez 
istniejący zjazd i układ dróg wewnątrz działki. 

3.2.3. Bilans miejsc postojowych dla zadania inwestycyjnego 

Zaprojektowano łącznie 15 miejsc postojowych.  

 
Bilans miejsc postojowych dla zadania inwestycyjnego: 
 
- ilość mieszkań łącznie      15 mieszkań 
 

Zgodnie z zapisem w Uchwały nr 482/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka  z dnia 
31 stycznia 2017 r., obowiązuje zapewnienie 1 miejsca postojowego lub garażu na 1 
mieszkanie w ramach własnego terenu.  
   

Wymagana ilość miejsc postojowych:    
x- ilość niezbędnych miejsc postojowych dla pojazdów 
 

x= 15 mieszkań  * 1  = 15mp 
 
 
Wymagana ilość miejsc postojowych dla pojazdów          15 sztuk  
 
Projektowana ilość miejsc postojowych dla pojazdów na terenie inwestycji:  
15szt.   
 

 Uzbrojenie techniczne działki 

Teren inwestycji ma zapewnioną możliwość przyłączenia budynku do sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., 
elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. 

4.1 Zaopatrzenie w wodę 

Zaopatrzenie w wodę  - z miejskiej sieci wodociągowej – nie objęte wnioskiem o 
pozwolenie na budowę,  

4.2 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej – nie objęte 
wnioskiem o pozwolenie na budowę, 

4.3 Zaopatrzenie w energię cieplną 

Zaopatrzenie w energię cieplną - z miejskiej sieci ciepłowniczej – nie objęte 
wnioskiem o pozwolenie na budowę, 

4.4 Zaopatrzenie w środki łączności 

Z dostępnych sieci telekomunikacyjnych – nie objęte wnioskiem o pozwolenie 
na budowę, 
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4.5 Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Odprowadzanie ścieków sanitarnych - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – 
nie objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę, 

4.6 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej – nie objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę, 

 Ukształtowanie terenu i zieleni 

5.1.1 Ukształtowanie terenu, nawierzchnie 

Teren ze spadkiem w kierunku południowym. Rzędne wysokościowe terenu 
wokół budynku wahają się od 96,4 do 95,4 m n.p.m. Przyjęto rzędną posadowienia 
parteru projektowanego budynku na poziomie ppp = 96,52 m n.p.m.. Zaprojektowano 
nawierzchnie z kostki betonowej o nasiąkliwości nie większej niż 5%. 

5.2 Zieleń 

Część działki wolną od zabudowy i utwardzeń urządzono niską zielenią i 
trawnikami. 

 Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Gospodarka odpadami komunalnymi, odbiór i usuwanie będzie realizowane 
zgodnie z umowami zawartymi z odpowiednimi służbami. Na terenie działki istnieją 
miejsca do gromadzenia odpadów (zgodnie z rys. planu zagospodarowania terenu).  

 Kontrola dostępu 

Zakłada się, że teren będzie ogrodzony. Dostęp do budynku zapewniony poprzez  
domofon przy wejściu głównym.   

 .  Oświetlenie terenu 

Projektuje się zewnętrzne oświetlenie terenu poprzez układ lamp 
oświetleniowych wzdłuż ciągu komunikacyjnego i parkingu – zgodnie z rysunkiem 
zagospodarowania terenu. 

9. Dostępność dla niepełnosprawnych 

Teren utwardzony płaski, ze spadkiem technologicznym. Główne wejście  do 
budynku dostępne z poziomu terenu. Szerokości drzwi wejściowych do budynków 
przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

10. Zestawienie powierzchni poszczególnych części 
zagospodarowania terenu \ Bilans terenu 

 

 powierzchnia terenu 3722/1     1631,0 m2  

 powierzchnia zabudowy      235,07 m2   

( co stanowi 14,41 % powierzchni),: 

 powierzchnia terenów utwardzonych, w tym:   616,47 m2 

( co stanowi 37,80 % powierzchni) 



58 

- powierzchnia dróg       264,19 m2 
- powierzchnia parkingów      193,00 m2 
- powierzchnia chodników i placów     144,28 m2 
- śmietnik        15,00 m2 
 
 powierzchnia terenów biologicznie czynnych,   779,46 m2 

( co stanowi 47,79 % powierzchni): 
 
 ilość miejsc postojowych      15szt. 

 

11. Dane informujące, czy działka lub teren są wpisane do rejestru 
zabytków oraz czy podlegają ochronie konserwatorskiej 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

 

12.  Dane o wpływie eksploatacji górniczej 

 Nie dotyczy. 

 

13. Warunki ochrony pożarowej 

Dla czterokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL IV wymagana klasa odporności pożarowej „D”.  

Lokalizacja hydrantów wskazana na planie zagospodarowania terenu.  

Do budynku nie jest wymagana droga pożarowa. 

Odległość nowoprojektowanego budynku od budynku na działce sąsiedniej 3722/2 

wynosi 7m.. Jest to działka inwestora i planuje się zabezpieczenie ściany budynku 

wełną mineralną do odporności REI120. 

14.  Warunki posadowienia, kategoria geotechniczna obiektu 
 Zgodnie z badaniami geologicznymi dla budynku zaprojektowano płytę 

fundamentową na poziomie -0,69m poniżej projektowanego zera przyziemia. Płyta 
fundamentowa, zgodnie z projektem konstrukcji. Po wykonaniu wykopu, wykop musi 
być odebrany przez uprawnionego geologa. Głębokość posadowienia 
poszczególnych instalacji wewnętrznych na terenie inwestycji : 

 kanalizacja sanitarna    około 1,5 do 2,5 m 

 kanalizacja deszczowa:    około 1,5 do 2,5 m 

 wodociąg      około 1,5 do 1,80 m 

 CO       około 1,0 do 1,20 m 

Powyższa inwestycja wraz z instalacjami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej oraz sieci wodociągowej ze względu na głębokość posadowienia została 
zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych, na 
podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. 

Budowa linii kablowych nN 0,4kV polegać będzie na wykonaniu rowu 
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kablowego o głębokości 0,7m i szerokości 0,4m, montaż latarni polegać będzie na 
wykonaniu wykopu o głębokości 1m w celu posadowienia fundamentu, do którego 
zastanie zamocowana latarnia. Zgodnie z Rozporządzeniem zamierzenie budowlane 
polegające na budowie linii kablowych nN 0,4kV kwalifikujemy do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 

15.  Analiza określająca obszar oddziaływania projektowanych 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
Analiza określająca obszar oddziaływania dla inwestycji pn.: 

 
BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO ORAZ PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO 
PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. POLNEJ 7 NA DZIAŁCE 
O NUMERZE EWIDENCYJNYM GRUNTÓW 3722/1 WRAZ Z PROJEKTEM 
ZAGOSPODAROWANIATERENU, ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA TERENU 

 
I Zakres analizy: 

Analiza swym zasięgiem obejmuje działkę budowlaną o nr 3722/1 na której 
zlokalizowano przedmiotową inwestycję oraz działki lub ich części 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie, a więc działki o nr ewidencyjnym 
109/11, 110/1, 111/1, 3722/2, 152. 

 
II Analiza obszaru oddziaływania: 

 
Analiza projektowanego obiektu kubaturowego: 
 

Odziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z 
użytkowaniem obiektu: 
-  Funkcja obiektu:  

Projektowany obiekt kubaturowy poddany analizie jest budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym 

- W odniesieniu do funkcji obiektu (budynek mieszkalny) stwierdza się że: 
a.  po przeanalizowaniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 71), a zwłaszcza § 2 i § 3 
rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 27.04.2001r  Prawo Ochrony Środowiska ( 
Dz. U. 2016 poz. 672) przedmiotowy obiekt nie został zaliczony do 
przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 
wpływać na środowisko. 
b.    po przeanalizowaniu przepisów pożarowych, a zwłaszcza zapisów 
zawartych w  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)., w tym § 
271oraz przepisami szczególnymi w § 272 i 273, zachowane zostały 
niezbędne minimalne odległości pomiędzy budynkiem projektowanym , a 
istniejącymi  i potencjalnie mogącymi istnieć na działkach sąsiednich, a co za 
tym idzie nie występuje w tym zakresie oddziaływanie projektowanego obiektu 
na otoczenie. 
 
Do powyższej analizy przyjęto następujące założenia: 



60 

 
Projektowany budynek jest w rozumieniu przepisów pożarowych 

budynkiem niskim , zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, 
spełniającym klasę „D” odporności pożarowej. Projektowany budynek 
położony jest w najmniejszej odległości 4,0m od granicy z działką 3722/2. 
Pozostałe odległości od działek  nie są mniejsze niż 4,61m od granicy.  

Odległość projektowanych budynków od drogi jest zgodna z ustaleniami 
Decyzji o warunkach zabudowy i nie przekracza obowiązującej linii zabudowy 

 
c.  po przeanalizowaniu Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) przedmiotowy obiekt nie podlega 
z uwagi na funkcję przepisom zawartym w Rozporządzeniu, jak również nie 
podlega przepisom sanitarno-epidemiologicznym.  
d. w przeprowadzaniu powyższej analizy z uwagi na funkcję i sposób 
użytkowania projektowanego obiektu nie mają również zastosowania przepisy 
zawarte w : 

d.1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 
987)  
d.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami) 
d.3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami) 
d.4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 
d.5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 
dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 
r., poz. 81) 
d.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 
czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 101, poz. 645) 
d.7. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 
1112 z późn. zmianami) 
d.8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla 
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późn. Zmianami 
d.9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 
d.10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 
U.2001 Nr 63, poz. 735) 
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do transportu ropy naftowej i produktów naftowy ch i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) 
d.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 
d.13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 

2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 
z późn. zmianami)  
d.14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. 

w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad 
płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zmianami) 
d.15. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2126 z) 
d.16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 

sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 
sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) 
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych 
d.17. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami) 
d.18. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. 

Dz. U. z 2014 r. Nr 1512) 
d.19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w 

sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w 
jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 
38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe. 
d.20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu 
przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków 
wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi 
lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących 
raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1025) 
d.21. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 
d.22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej 

z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów 
wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 
262) 
d.23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., 

poz.1987 
d.24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) 

d.11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące 
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d.25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) 
d.26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 
50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa 
obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r. 
d.27. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 469) 
d.28. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1727) 
d.29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w 

sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 
usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 
wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 
d.30. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
2015 poz. 2031) 
d.31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 
719) 

- Dodatkowo stwierdza się, że w projektowanych obiektach nie przewiduje się 
wytwarzania odpadów szkodliwych dla środowiska oraz emisji zanieczyszczeń 
gazowych w tym zapachów oraz zanieczyszczeń pyłowych   i płynnych. 
Projektowana inwestycja nie będzie emitowała hałasu, drgań, wibracji jak również 
promieniowania. Wszelkie uciążliwości związane z funkcjonowaniem i użytkowaniem 
obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne) zamykają się w 
granicach własności działki nr  ewidencyjny  3722/1. 
 
Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy): 
Analiza w tym zakresie dotyczy stwierdzenia:  
 

 Czy projektowana zabudowa może przesłonić potencjalną zabudowę na 
działkach sąsiednich lub czy przesłania istniejącą zabudowę na 
działkach sąsiednich. 
Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
W świetle zapisów tego paragrafu odległość budynku z pomieszczeniami na 
pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych 
pomieszczeń- co uznaje się za spełnione, jeżeli: 

 - między ramionami kata 60 stopni, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z 
wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia 
przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny 
obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż: 
 a) wysokość przesłaniana – dla obiektów przesłaniających o wysokości do 
35m ( i taki należy przyjąć do naszej analizy ). 
Wysokość przesłaniana, o której mowa w ust. 1pkt1, mierzy się od poziomu dolnej 



63 

krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej 
zacieniającej krawędzi obiektu przesłanianego lub jego części. 
 
W zakresie przesłaniania projektowany budynek nie ma wpływu na działki sąsiednie. 
 
Zagadnienie przesłaniania przeanalizowano w zakresie oddziaływania projektowanej 
zabudowy na istniejący na działce sąsiedniej budynek mieszkalny, zaznaczony na 
rysunku P-01. Analizę potencjalnego przesłaniania pokazano na rysunkach P-01 i P-
02. 

Na rysunku P-01 zaznaczono charakterystyczną lokalizacje miejsca dla którego 
przeprowadzono analizę przesłaniania. 

Rysunek P-02 – Analiza A-1 - przedstawia analizę przesłaniania projektowanego 

budynku mieszkalnego w stosunku do istniejącego na działce sąsiedniej budynku 

mieszkalnego. 

Rysunek P-02 przedstawia analizę pionową wzajemnych odległości między 

budynkami. W miejscu "A – 1" wyznaczona została wysokość krawędzi przesłaniania 

obiektu przesłaniającego Kp = 12,74m. Po wykreśleniu promienia 1/2Lx, a więc 

najmniejszej wymaganej odległości zapewniającej optymalne doświetlenie budynku 

w zabudowie śródmiejskiej, mogącego potencjalnie być przesłanianym, stwierdzono 

brak przesłaniania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Różnica między 

końcem wektora 1/2Lx i ścianą budynku potencjalnie przesłanianego wynosi L-1/2Lx 

= 9,36 – 4,23 = 5,13m. 

Stwierdza się brak przesłaniania istniejącego budynku mieszkalnego przez 

projektowany budynek mieszkalny i odwrotnie w miejscu przeprowadzonej analizy 

oznaczonej symbolem "A-1". 

 
 Czy projektowana zabudowa nie zacienia istniejących na działkach 

sąsiednich zabudowań. 
 

Zjawisko zacienia reguluje §60 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych , 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie wskazuje, że dniach równonocy (21 marca i 21 września) pokoje 
mieszkalne -  powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny 
w godzinach 7oo-17oo, a pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania 
dzieci ( w tym w szkole) powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 
3 godziny w godzinach od 8oo-16oo. 
 
Dla istniejącego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 152 
warunki dot. nasłonecznienia pokoi mieszkalnych są spełnione, zgodnie z rysunkami 
P-03 – P-08 analizy nasłonecznienia. 
 
Inwestycja oddziaływuje na działkę sąsiednią nr 152 poprzez częściowe zacienienie 
działki w godzinach 7.00-11.30. 
 
Dla projektowanego budynku mieszkalnego warunki techniczne dot. naslonecznienia 
mieszkań są spełnione. 
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9 Analiza innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć 

wpływ na określenie obszaru oddziaływania takich jak: 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
 
§21. Ust. 1 Rozporządzenia odnosi się do zagrożeń związanych z realizacją 
projektowanego obiektu a w szczególności zagrożenia związanego ze 
spadaniem z wysokości przedmiotów. Paragraf ten nakazuje odgrodzenie 
niebezpiecznej strefy balustradą.  
§21. Ust. 2 Rozporządzenia wskazuje, że strefa niebezpieczna, o której mowa 
jest w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym                                                        
liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 
1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty , lecz nie mniej niż 6m. 
 
Odległości projektowanego na przedmiotowej działce budynku od granic z 
działkami sąsiadującymi są we wszystkich przypadkach większe  od 3m, 
dlatego uznać można, że w tej kwestii obszar oddziaływania zamyka się w 
granicy działki.  
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  
Analizie poddane zostają wybrane zagadnienia zawarte w  
DZIALE II. ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
◦ Rozdział 1, Usytuowanie budynku. 

Usytuowanie budynku  ze względu na konieczność zapewnienia 
naturalnego oświetlenia określa §13 ust.1.  oraz §57 i 60. Zagadnienie 
to zostało omówione w części A pkt.2 (oddziaływanie obiektu 
kubaturowego w zakresie bryły) 
 
Usytuowanie budynku jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 

◦ Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych . 
§19 ust. 2 Rozporządzenia określa odległości wydzielonych miejsc 
postojowych od granicy działki budowlanej. 
Zgodnie z zapisami rozporządzenia odległość wydzielonych miejsc 
postojowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż: 
- 3m  -  w przypadku do 10 stanowisk włącznie 
- 6m – w przypadku 11-60 stanowisk włącznie 
-16m- w przypadku większej liczby stanowisk. 
 
Przepisy zostały zachowane. 
 

◦ Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych. 
 

Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadów stałych  dla przedmiotowej 
inwestycji, zlokalizowane zostało w odległości większej niż 10m od okien i 
drzwi oraz więcej niż 3 metry od działek sąsiednich, a więc zgodnie z 
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wymogami zawartymi w §23 ust.3 Rozporządzenia, bez wpływu i ograniczeń 
dla potencjalnie mogącej powstać na działce sąsiedniej zabudowy. 
◦ Rozdział 6, Studnie. 
Projektowany budynek na podstawie warunków przyłączenia zaopatrzone 
będą w wodę z komunalnej sieci wodociągowej m. Płock, nie powstają zatem 
zależności i ograniczenia dla potencjalnie mogącej powstać zabudowy na 
działkach sąsiednich z tytułu odległości niezbędnych do zachowania w 
związku z lokalizacją studni. 
◦ Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 
Projektowany budynek na podstawie warunków przyłączenia podłączony 
zostanie do sieci kanalizacji sanitarnej, nie powstają zatem zależności i 
ograniczenia dla potencjalnie mogącej powstać zabudowy na działkach 
sąsiednich z tytułu odległości niezbędnych do zachowania w związku z 
lokalizacją  zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe 
3. Oddziaływanie w pozostałym zakresie 
Uwzględniając przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, instalacyjno – 
budowlane i technologiczne oraz jego uciążliwości w zakresie wykonania 
niezbędnych instalacji technicznych ( sanitarnych, wentylacyjnych, 
elektrycznych i teletechnicznych ) stwierdza się, że obszar oddziaływania 
obiektu mieści się w całości w granicach inwestycji 
  
10.  WNIOSKI 

Stwierdza się na podstawie przeprowadzonej analizy, że zasięg oddziaływania 
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego zamykał się będzie w granicy działki o 
nr ewid. 3722/1 oraz działki na której zlokalizowany jest budynek jednorodzinny o nr. 
ewid. 152. Inwestycja oddziaływuje na działkę sąsiednią nr 152 poprzez częściowe 
zacienienie działki w godzinach 7.00-11.30. 

 

 

 
 Podpis projektanta    Podpis sprawdzającego 
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III CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA 
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IV CZĘŚĆ GRAFICZNA DO ANALIZY 
ZACIENIA ISTNIEJĄCYCH 
ZABUDOWAŃ NA DZIAŁKACH 
SĄSIEDNICH ZABUDOWAŃ. 

 


















