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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI/TERENU 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.Przedmiot Inwestycji, zakres całego zamierzenia, kolejność realizacji obiektów 

Przedmiotowa inwestycja przewiduje : 

- przebudowę części istniejących pomieszczeń szpitala/pomieszczenia dawnego  blok operacyjny 

znajdujące się w budynku zamku/  z  przeznaczeniem na pomieszczenia na rehabilitację osób z 

dysfunkcją narządów  ruchu w formie ambulatoryjnej i ośrodka dziennego. Wszystkie prace będą 

wykonane wewnątrz budynku nie przewiduje się żadnych prac na zewnątrz budynku. 

 

2.Istniejący stan zagospodarowania działki/terenu z omówieniem przewidywanych w 

nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek. 

Teren aktualnie zabudowany(zabudowa szpitala, infrastruktura techniczna, komunikacja) 

Zmiany w zagospodarowaniu - brak. 

 

3.Projektowane zagospodarowanie działki/terenu: 

3.1.Urządzenia budowlane związane z obiektami - bez zmian. 

3.2.Układ komunikacyjny- bez zmian. 

3.3.Sieci uzbrojenia terenu/przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne (wg odrębnego opracowania 

na zgłoszenie) - bez zmian. 

3.5.Ukształtowanie zieleni - zieleń ozdobna w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy - bez zmian. 

 

4.Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki/terenu 

(m2) 

Nie dotyczy. 
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5.Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Teren lokalizacji objęty ochroną konserwatorską/ teren wpisany w rejestr zabytków. 

Przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowej (usługi zdrowia) 

 

6.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 

 

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. 

Funkcja projektowanej inwestycji - zgodna z planem miasta w omawianej lokalizacji. 

Odpadki bytowo - gospodarcze w ilości 200 litrów/na miesiąc gromadzone w szczelnych 

pojemnikach na odpadki i systematycznie wywożone na gminne wysypisko odpadków przez 

służby komunalne -bez zmian. 

 

8.Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Lokalizacja obiektów zgodnie z planem miejscowym /zgodnie z warunkami technicznymi. 
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