
OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

 
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont  nawierzchni  drogi,  przebudową  istniejących  oraz
wykonanie nowych utwardzeń terenu oraz schodów terenowych w Grobnikach, na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 711, 709, 696, 695/1 obręb Grobniki, gmina
Głubczyce, powiat głubczycki.
 
Inwestor :
GMINA GŁUBCZYCE
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu – projektuje się wymianę nawierzchni 
bitumiczno – asfaltowej drogi oraz przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych 
utwardzenia terenu z kamienia polnego oraz remont schodów terenowych. Wzdłuż 
przebudowywanego utwardzenia terenu wykonany zostanie rynsztok. 
Na wyżej wymienione roboty zostało udzielone pozwolenie konserwatorskie nr 201/A/2018.

Obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania – nie dotyczy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

3.2. Układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych
Nie dotyczy.

3.3. Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie 
w wodę
Istniejące – bez zmian.

3.4.  Ukształtowanie  terenu i  zieleni  w zakresie  niezbędnym do uzupełnienia  części  
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu
W związku z z inwestycją nie planuje się wycinki drzew.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej lub terenu 
Projektowana  inwestycja  została  zlokalizowana  zgodnie  z  ustawą  zasadniczą  –  Prawo  
budowlane. 
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
– drogę o nawierzchni asfaltowej HM 0+00,00 – HM 0+69,00,
– utwardzenie  terenu  z  kamienia  polnego  HM 0+00,00  –  HM 0+82,00  oraz  rynsztok

wzdłuż utwardzenia również z kamienia polnego
– remont schodów terenowych wykonanych z kamienia polnego, 



5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt 
budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Układ ruralistyczny wsi Grobniki jest wpisany do rejestru zabytków województwa 
opolskiego pod numerem 782/64 z dnia 11.04.1964r. 
Na terenie inwestycji obecnie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
Teren działek objętych inwestycją nie jest położony w granicach terenu górniczego. 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

7.1. Istniejące zagrożenia dla środowiska
Na terenie działek 709, 711, 696, 695/1 stanowiących działki gminne znajdują się: droga,
utwardzenia terenu, schody terenowe, murki oporowe, tereny zielone. Istniejące zagrożenia
dla środowiska związane są z obecnym użytkowaniem w/w działek. 

7.2. Projektowane zagrożenia dla środowiska 
Projektowana inwestycja nie wniesie nowego rodzaju emisji dla środowiska , działki nadal
wykorzystywane będą jako gminne. 

7.3.  Projektowane  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia użytkowników  projektowanych
obiektów budowlanych i ich otoczenia 
Przewidywane  ilości  emisji  nie  przekroczą  wartości  dopuszczalnych  określonych  w  
przepisach i Polskich Normach.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych
Nie dotyczy. 

9. Określenie powierzchni zabudowy określonej zgodnie z zasadami zawartymi w 
Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – 
Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
Nie dotyczy
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