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Z A Ł Ą C Z N I K I .  

 

 

o Wyrys z mapy ewidencyjnej, str. 1 

o Wypis z rejestru gruntów, str. 3 

o Obowiązująca decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego z dnia 29-12-206 r. str. 2. 

o Wyciąg z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1-04-2014 r. str. 6 

o Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28-05-2014 r. str. 8. 

o Opinia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowego Powiatowego Inspektor 

Sanitarnego w Nysie z dnia 28-05-2014 r. str. 2. 

o Warunki przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 28-04-2014 r. str. 3. 

o Oświadczenie Burmistrza Korfantowa w sprawie połączenia komunikacyjnego z dnia 18-02-2014 r, 

str. 1. 

o Obowiązująca decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego z dnia 29-12-206 r. str. 2. 

o Wyciąg z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1-04-2014 r. str. 6 

o Oryginał mapy sytuacyjno-wysokościowe – arkusz 1 (oryginał w tomie nr 1, kopie poświadczone w 

pozostałych tomach). 

o Oryginał mapy sytuacyjno-wysokościowej – arkusz 2 (oryginał w tomie nr 1, kopie poświadczone w 

pozostałych tomach). 
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Oświadczenie projektanta 

 
Ja, niżej podpisany MGR INŻ. ARCH. MAREK PIENIĄDZ posiadający uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: architektonicznej nr MPOIA/009/2009 oraz 

aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego -  MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA 

ARCHITEKTÓW  nr MP-1536 po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)  zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt 

budowlany, projekt zagospodarowania terenu dotyczący inwestycji pn: 

 

„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Korfantowie, na działkach nr 828, 841, 843, obręb 
Korfantów, jedn. ewidencyjna Korfantów – miasto.” 

 

zlokalizowanej na działkach o nr 828, 841, 843 w miejscowości Korfantów, gmina Korfantów 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 
 

 ................................................ 
( podpis  projektanta ) 

 
 

 
Oświadczenie sprawdzającego  

 
Ja, niżej podpisany MGR INŻ. ARCH. PIOTR BALIK posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: architektonicznej nr MPOIA/075/2009 oraz aktualny wpis 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego -  MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA 

ARCHITEKTÓW  nr MP-1599 po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)  zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt 

budowlany, projekt zagospodarowania terenu dotyczący inwestycji pn: 

 

„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Korfantowie, na działkach nr 828, 841, 843, obręb 
Korfantów, jedn. ewidencyjna Korfantów – miasto.” 

 

zlokalizowanej na działkach o nr 828, 841, 843 w miejscowości Korfantów, gmina Korfantów 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

  ................................................ 
( podpis  sprawdzającego ) 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Lokalizacja 

Działki nr: 828, 841, 843; 

Obręb: Korfantów [0001]; 

Jednostka ewidencyjna: Korfantów – miasto [160703_4]; 

Gmina Korfantów, powiat: nyski, województwo Opolskie; 

 

2. Inwestor 

Gmina Korfantów, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów 

 

3. Podstawa opracowania 

 wizja lokalna; 

 wytyczne szczegółowe dostarczone przez Inwestora; 

 dokumentacja geologiczno – inżynierska; 

 konsultacje i uzgodnienia międzybranżowe; 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr XVI_123_04 z dnia 28 

stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Korfantów; zwana dalej MPZP; 

 obowiązujące normy i przepisy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr. 156 poz. 
1118 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zmianami). 

 

4. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji budowy oczyszczalni 
ścieków komunalnych w miejscowości Korfantów, gmina Korfantów. 
 
Opracowanie niniejsze ma służyć uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

Zgodnie z Uchwałą nr XVI_123_04 z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów działki nr 841, 843 znajdują się na terenach 
oznaczonych symbolem 70TK1 – terenach przeznaczonych pod urządzenia i obiekty oczyszczania 
ścieków.  
 
Dla terenów 70TK1 ustalono w powyżej przytoczonej Uchwale następujące warunki zabudowy 
i zagospodarowania (art.32 MPZP): 
 
 „1. utrzymuje się istniejące zagospodarowanie terenu; istniejące urządzenia i obiekty mogą podlegać 

rozbudowie i modernizacji z uwzględnieniem wymogów technicznych i ochrony sanitarnej; 
 2. dopuszczalna realizacja nowych budynków, urządzeń i obiektów związanych z funkcją terenu; przy 

czym wysokość zabudowy nie może przekraczać 7 m; 
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 3. uciążliwość urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu 
określonego tytułem prawnym właściciela; 

 4. w zagospodarowaniu terenu dopuszcza się nasadzenia zieleni (o charakterze izolacyjnym), w 
obrębie terenu dopuszcza się prowadzenie podziemnych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej;” 

 
Działka drogowa nr 828 znajduje się na terenach oznaczonych w MPZP symbolem 71RP – terenach 
użytków rolnych – upraw polowych. 
Zaznacza się, że na działce nr 828 przewiduje się do realizacji wyłącznie zjazd na działkę nr 843. 
 

5. Dane o inwestycji 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
przedmiotowa inwestycja została zaklasyfikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko.  
W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja uzyskała Decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr GEN.IV.6220.1.2014.PW z dnia 1 lipca 2014 r.  
Dla inwestycji sporządzono ponadto Raport oddziaływania na środowisko (Raport z dnia 31-01-2014) 
oraz sporządzono operat wodnoprawny (Operat z dnia 23-01-2014). Pozwolenie wodno-prawne 
uzyskane zostanie po zrealizowaniu inwestycji.   
 

6. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 
Teren inwestycji jest zagospodarowany w granicach działki nr 843. Na przedmiotowej nieruchomości 
zlokalizowana jest czynna, ogrodzona oczyszczalnia ścieków komunalnych.  
 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są istniejącym kolektorem do odbiornika – rzeki Ścinawa 
Niemodlińska; przedmiotowy kolektor przebiega przez działki nr 828 i 12; wylot kolektora: działka nr 50: 
rzeka Ścinawa Niemodlińska. 
 
Zaznacza się, iż projekt nie przewiduje ingerencji w istniejący kolektor w granicach działek nr 828, 12 i 
50. 

Działka nr 841 jest niezagospodarowana. 

Istniejąca na terenie inwestycji zieleń występuje w formie powierzchni nieutwardzonych porośniętych 
trawą. Brak zieleni wysokiej kolidującej z przedmiotową inwestycją w granicy działek nr 841 i 843. 

Ukształtowanie terenu: teren płaski o nieznacznych spadkach. 

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana na działkach nr 841, 843 sąsiaduje z: 
- działką nr 846 ujętą w MPZP do terenów upraw i łąk od strony północno – wschodniej i strony 
północno – zachodniej; 
- działką nr 840 ujętej w MPZP do terenów upraw od strony zachodniej; 
- działką nr 838 (ulica Stawowa) od strony północno – zachodniej; 
- działką nr 828 (działka drogowa) od strony południowej. 

Działka nr 828 to działka drogowa. 
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Zjazd i dojazd na teren inwestycji: docelowo teren inwestycji będzie dostępny od strony północnej 
i południowej. Od strony północnej poprzez istniejący zjazd przewidywany do utrzymania; poprzez 
działkę drogową nr 842 (Inwestor jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości); od strony 
południowej poprzez projektowany zjazd i dojazd – zgodnie z planszą zagospodarowania terenu. 
 

7. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Korfantowie – na działce nr 841 i 843 celem zwiększenia jej średniodobowej 
przepustowości z 330 m3/d (zgodnie z poprzednio obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym) do 
520 m3/d.  
 
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Korfantowie po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji będzie 
oczyszczać ścieki komunalne doprowadzone z terenów: Korfantowa, miejscowości Rączka oraz ścieki 
dowożone.   
 
Przedmiotowa inwestycja będzie obejmować budowę dwóch nowych reaktorów biologicznych, nowej 
pompowni ścieków surowych, nowej stacji przyjmowania ścieków dowożonych wraz z dwoma nowymi 
zbiornikami uśredniającymi, budowę nowego budynku mechanicznego podczyszczania ścieków 
surowych, dwóch nowych zbiorników na osad nadmierny oraz budowę nowego budynku technicznego, 
w którym przewiduje się lokalizację m.in. linii do odwadniania osadów. 
 
Przewiduje się także budowę nowego kolektora DN300 odprowadzającego ścieki z nowych reaktorów 
biologicznych, który zostanie włączony do istniejącego kolektora DN300, zlokalizowanego na działce nr 
843. Przebieg nowego kolektora DN300 zgodnie z planszą zagospodarowania terenu. 
 
W związku z planowaną inwestycją, po stronie południowej terenu inwestycji projektuje się nowy zjazd 
z działki drogowej nr 828 na działkę nr 843 i dojazd do oczyszczalni na działce nr 843 (zgodnie z 
planszą zagospodarowania terenu). 
 
Ponadto przewiduje się częściową zmianę przebiegu istniejącego ogrodzenia oraz realizację nowego 
ogrodzenia (wzdłuż granicy działki nr 841, zgodnie z planszą zagospodarowania terenu). 
 
W ramach inwestycji do rozbiórki przewiduje się istniejące poletka osadowe, istniejące rurociągi 
doprowadzające osad na poletka osadowe, istniejące rurociągi doprowadzające oczyszczone ścieki do 
stawów, fragment istniejącego rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki ze stawów do 
odbiornika (zgodnie z planszą zagospodarowania terenu), istniejący osadnik Imhoffa oraz istniejące 
złoże spłukiwane.  

Zaznacza się, iż kolejność w/w prac nie leży w zakresie niniejszego opracowania.  
 
Kolejność wykonywanych prac nie może zakłócić działania istniejącej oczyszczalni ścieków. 

Na terenach niezagospodarowanych, niezabudowanych lub nieutwardzonych (w tym na skarpach 
nasypów nowych obiektów) przewiduje się zieleń w formie powierzchni nieutwardzonych, obsianych 
trawą. 

Na działce nr 843 przewiduje się lokalizację dwóch miejsc postojowych – zgodnie z planszą 
zagospodarowania terenu. 
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Ponadto, na działce nr 841 przewiduje się rezerwę terenową pod dwa dodatkowe reaktory biologiczne, 
dwa zbiorniki osadu oraz budynek dmuchaw, obsługujący dwa dodatkowe reaktory.  
 
Przedmiotowe obiekty nie są objęte niniejszym Wnioskiem, rezerwę terenową oznaczono na planszy 
zagospodarowania terenu wyłącznie w celach poglądowych. 
 
Zieleń. 
 
Pokrycie szatą roślinności jak obecnie (powierzchnie nieutwardzone porośnięte trawą) oraz: 
 

 wykonanie od strony wewnętrznej wzdłuż ogrodzenia działki pasa (oprócz strony pdwsch, gdzie 
jest, zieleni izolacyjno - ochronnej. Typ zieleni - wysoka i średnia, drzewa i krzewy iglaste oraz 
zimozielone o zwartej strukturze, 

 założenie wewnętrznej zieleni ochronnej w luźnych grupach w sąsiedztwie obiektów. 
 
Przewiduje się zastosowanie do nasadzeń drzew i krzewów iglastych oraz zimozielonych 
liściastych. Całą nieutwardzoną i niezabudowaną powierzchnię terenu, a szczególnie skarpy 
nasypów nowych obiektów po uprzednim zabezpieczeniu należy obsiać trawą. 
 
Projektowane obiekty 
 
W ramach budowy oczyszczalni ścieków przewiduje się wykonanie następujących obiektów i instalacji:  

 Pompownia ścieków surowych (obiekt nr 1); 

 Budynek techniczny (obiekt nr 2) 

 Reaktory biologiczne (obiekty nr 3A i 3B); 

 Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego (obiekty nr 6A i 6B); 

 Punkt zlewny wraz z tacą najazdową (obiekty nr 4, 4A i 4B); 

 Zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych (obiekty nr 5A i 5B); 

 Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków (obiekt nr 12); 

 Wiata pod agregat prądotwórczy (obiekt nr 8); 

 Fundament pod silos na wapno (obiekt nr 14); 

 W ramach infrastruktury elektroenergetycznej:  
- Przyłącze energetyczne; 
- Punkty oświetleniowe; 

 W ramach infrastruktury wodociągowej: 
- Sieć wodociągową; 

 W ramach infrastruktury kanalizacyjnej: 
- Rurociągi grawitacyjne; 
- Rurociągi ciśnieniowe; 
- Studnie kanalizacyjne; 
- Kolektor ścieków oczyszczonych DN300. 

 

Rzędną poziomu porównawczego „PP” przyjęto: 0,00=194,7 m npm. 

Powyższe obiekty pokazane  są na planszy zagospodarowania terenu.   

Zakres opracowania zaznaczono linią przerywaną. 
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8. Bilans terenu 

 

Numery działek inwestycji – 841, 843, obręb Korfantów, jedn. ewid. Korfantów – miasto; 
 

Powierzchnia działki nr 841 = 1,38 ha; 

Powierzchnia działki nr 843 = 1,88 ha; 

Powierzchnia działki nr 828 = 1,8 ha; w tym: 0,021 ha wchodzące w zakres inwestycji; 

 

Powierzchnia terenu inwestycji w granicach działek: 3,47ha 

Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia: 2,29 ha 

 

Powierzchnia zagospodarowania : 

powierzchnia zabudowy  : 522,35 m2 
     w tym: 

budynek nr 2 = 128,55 m2 

budynek nr 13 = 68,8 m2    
pow. zagospodarowana przez urządzenia technologiczne: 325,0 m2 

 pow. terenów utwardzonych : 2 946,75 m2 

pow. biologicznie czynna 

(w tym powierzchnia osadników) : 31 230,9 m2 

   razem  : 34 700 m2 

 

Dla terenu 70TK1, MPZP nie stawia wymagań odnośnie minimalnych i maksymalnych 

wskaźników powierzchniowych. 

 

Klasa gruntu działki nr 841: RIVb, ŁIV; 

Klasa gruntu działki nr 843: Ba; 

Działki położone w granicach administracyjnych miasta Korfantów, w związku z czym nie zachodzi 

konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. 

 

9. Podstawowe parametry liczbowe dla projektowanych obiektów oraz informacje dot. 

bezpieczeństwa pożarowego 

 
Szczegółowe informacje dotyczące projektowanych obiektów oraz informacje dot. bezpieczeństwa 
pożarowego znajdują się w części opisowej do projektu architektury. 
 
Obciążenie ogniowe w projektowanych obiektach oczyszczalni jest mniejsze niż 500 MJ/m2, a materiały 
budowlane zastosowane przy ich realizacji zapewniają wymaganą przepisami klasę odporności E. W 
obiektach nie występuje zagrożenie wybuchem. Drewno więźby dachowej nad budynkiem technicznym 
zostanie zabezpieczone środkiem ogniochronnym do granic słabego rozprzestrzeniania ognia. 
Zaopatrzenie wodne dla celów p.poż. stanowić będą trzy hydranty, podłączone do istniejącej i 
nowoprojektowanej sieci wodociągowej.  
  
Pozostałe zabezpieczenia p.poż. przewidziane w projekcie stanowi podręczny sprzęt gaśniczy. 
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10.  Warunki geotechniczne posadowienia obiektów 

 

Na przedmiotowym obszarze występują proste warunki gruntowe.  

 

Projektowany obiekt zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych. 

 

11. Uciążliwość obiektu w granicach działki 
 

Informacje dot. uciążliwości oczyszczalni zostały ujęte w Raporcie oddziaływania na środowisko. 

 

12. Zagospodarowanie wód opadowych 
 
Wody opadowe będą odprowadzane na terenie inwestycji zgodnie z §28 i §29 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
 
Wody opadowe z połaci dachowych i terenów utwardzonych będą odprowadzone na działkach nr 841 i 
843 na teren nieutwardzony i tam rozsączone w gruncie bez szkody dla terenów sąsiednich.  
 
Odwodnienie powierzchni utwardzonych zostanie zapewnione poprzez spadek podłużny oraz 
poprzeczny 2.0%.  
 

13. Wpływ zagospodarowania działki na otoczenie 
 

Projektowane zagospodarowanie działek nr 841 i 843 w Korfantowie nie tworzy zagrożenia dla 

środowiska naturalnego oraz dla życia i zdrowia ludzi. 

 

Rozwiązania technologiczne przyjęte w projekcie (m.in. hermetyzacja procesu oczyszczania ścieków, 

zastosowanie pełnej obudowy zbiorników, zastosowane rozwiązania materiałowe sieci i obiektów na 

sieciach zapewniające całkowitą szczelność) pozwalają na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery oraz eliminują całkowicie skażenie wód gruntowych 

i powierzchniowych. 

 

Wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe przejawia się poprzez wprowadzenie 

oczyszczonych ścieków do odbiornika – rzeki Ścinawa Niemodlińska (co jest zgodne z obecnym 

pozwoleniem wodnoprawnym nr ROŚ.III.JM.6223-22/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. i będzie zgodne z 

przyszłym pozwoleniem wodnoprawnym). 

 

Wielkość ochronnej strefy sanitarnej została określona w raporcie oddziaływania na środowisko, 

zgodnie z którym przedmiotowa strefa nie przekracza granic terenu inwestycji, tj. działek nr 841 i 843. 

Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje: dz. nr 828, 841 i 843 w zakresie wskazanym na planszy 

zagospodarowania terenu; oraz dz. nr 50 – bez zmian, w dotychczasowym zakresie. 
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14. Dane o inwestycji 

 

Działki nr 841 i 843 nie leżą na terenie wpisanym do rejestru zabytków i tym samym nie podlegają 

ochronie konserwatorskiej.  

Przedmiotowe działki nie figurują w gminnej ewidencji zabytków. 

Działki nr 841 i 843 nie podlegają ochronie na podstawie planu miejscowego. 

 

15. Wpływ eksploatacji górniczych 

 

Teren nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej. 

 

16. Wpływ inwestycji na środowisko 

 

 W założonym programie użytkowym zanieczyszczenia pyłkowe, płynne i zapachowe nie 

występują.  

 Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego obiektu nie wpływa negatywnie na 

istniejący drzewostan, pow. ziemi, glebę; 

 Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania; 

 Głównym źródłem hałasu na terenie będą dmuchawy; przewiduje się zastosowanie trzech 

dmuchaw rotacyjnych; pomimo braku zapisu w MPZP dotyczącego dopuszczalnego natężenia 

hałasu na granicy działek objętych wnioskiem, przewiduje się wyposażenie każdej z dmuchaw w 

obudowę dźwiękochłonną;  

 Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne minimalizują ilość osadów ściekowych i 

pozwalają na uzyskanie końcowego produktu bezpiecznego sanitarnie; powstałe w procesie 

oczyszczania ścieków produkty będą zabezpieczone i wywożone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

 Inwestycja nie koliduje z zielenią wysoką; 

 Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska, w tym stan wód 

powierzchniowych i podziemnych (zgodnie z Operatem wodnoprawnym i obecnie obowiązującym  

pozwoleniem wodnoprawnym nr ROŚ.III.JM.6223-22/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. )  

 Projektowana inwestycja nie leży na obszarze NATURA 2000 oraz nie wpływa na w/w obszary. 

Do najbliższego obszaru Natura 2000: Jeleni Dwór, odległość wynosi ok. 8,8 km; odległość od 

Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Bory Niemodlińskie” wynosi ok. 8,3 km; 

 Projektowana inwestycja nie leży na obszarze objętym formą ochrony przyrody oraz nie wpływa 

na w/w obszary; do najbliższego obszaru chronionego (tzw. ‘obszaru chronionego krajobrazu’): 

Bory Niemodlińskie, odległość wynosi ok. 1,72 km.  

 

17. Zagospodarowanie mas ziemnych 
 
Ziemię z wykopów należy składować w sposób uporządkowany, ewentualnie wykorzystać do 
ukształtowania terenu i uzyskania określonej niwelacji terenu. Ewentualny nadmiar ziemi należy 
wywieźć na składowisko odpadów i wykorzystać do przekładek izolacyjnych lub jako materiał do 
rekultywacji terenów zdegradowanych. Humus, składowany osobno, należy wykorzystać w całości jako 
podłoże glebowe. 
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Po zakończeniu budowy wykonawca powinien dokonać uporządkowania terenu i nasadzenia  
odpowiedniej zieleni przewidzianej w projekcie. 

 
Wszystkie prace związane z rozbiórkami, wyburzeniami, wykopami oraz składowaniem mas ziemnych i 
materiałów muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca robót 
budowlanych musi mieć wymagane prawem pozwolenia na prowadzenie w/w działalności. 
 
 

18. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
 
Brak negatywnego wpływu inwestycji na dobra będące pod ochroną dziedzictwa kulturowego, zabytków 
oraz innych elementów kultury współczesnej. 
 

 

 

 

 

Opracował :  mgr inż. arch. Marek Pieniądz  

uprawnienia     budowlane    do     projektowania 

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 

upr. nr MPOIA / 009 /2009 
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