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Projekt zagospodarowania działki: 
 
TEMAT: 

 

BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ . 
 
LOKALIZACJA: 

 
Skoroszyce , ul. Parkowa ,  Dz. nr 4/14 
 
INWESTOR: 

 

    GMINA SKOROSZYCE 
    UL. Powstańców Śl. 17 
    48- 320 SKOROSZYCE 
 
 
Projekt zagospodarowania terenu działki wykonano na podkładzie 
geodezyjnym sytuacyjno wysokościowym w skali 1:1000.  
 
Warunki zagospodarowania przyjęto w oparciu o  miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skoroszyce (Uchwała nr 
VIII/42/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23.05 2011r.)zm. uchwała nr 
XXXIII/183/13 z dnia 25.10.2013. 
 
Działka nr 4 / 14 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  01ZP, 
04 MN/U, 01MN,07WS i 08WS,  
 
Projektowana wiata znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 
01ZP o przeznaczeniu podstawowym  : zieleń urządzona. 
 
Przeznaczenie uzupełniające : 
 
-urządzenia sportowe 
 
- wypoczynek 
 
- obiekty i urządzenia towarzyszące 
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1. Obszar oddziaływania inwestycji 

 

Dz. nr Właściciel: 
  
4/14 GMINA SKOROSZYCE 

UL. Powstańców Śl. 17 
48- 320 SKOROSZYCE 
 
 
 
 

Inwestycja nie narusza interesu osób trzecich występujących w obszarze 
oddziaływania obiektu dz. nr 74/13, w szczególności: pozbawienia 
dostępu do drogi publicznej, ograniczenia możliwości korzystania z drogi 
publicznej, ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii i energii cieplnej oraz ze środków łączności, ograniczenia 
dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi, ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, 
wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby;  zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać z dnia 12 kwietnia 
2002r. DZ.ustaw nr 75, poz.690 wraz późniejszymi zmianami . 
 

1. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
§12 (odległości). 
 
2.  Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
§60 (nasłonecznienie) 

 
2.Istniejący stan zagospodarowania działki. 
 
Działka nr 4/14  nie jest aktualnie zabudowana. Znajduje się tam zieleń 
urządzona w postaci parku zabytkowy wraz ze zbiornikiem wodnym 
(stawem) . Na dzień dzisiejszy park jest zaniedbany, opuszczony i 
wymaga rewitalizacji. Posiada wewnętrzną komunikację pieszą, 
nieutwardzoną. 
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 Przyłącza: 
 
Dla potrzeb projektowanej wiaty rekreacyjnej nie przewiduje się instalacji 
wod.-kan, oraz energii elektrycznej. 
 
Woda deszczowa odprowadzona powierzchniowo w ramach terenu 
własnego. 
 
 
 
3.Projektowane zagospodarowanie działki. 
 
Planuje się rozbudowę funkcji podstawowej o wiatę rekreacyjną jako 
obiekt towarzyszący kompleksowi istniejącej rekreacji ( parku) . 
Wiata zlokalizowana będzie wg wytycznych Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu  na południowej części działki przy 
polanie krajobrazowej, nie naruszając istniejącego drzewostanu.  
 
Projektowana wiata jest częścią kompleksowej rewitalizacji parku  
zabytkowego rozłożonej na etapy realizacji, Pozostałe etapy rewitalizacji 
: plac zabaw, budowa komunikacji pieszej , budowa małej architektury , 
itp. Wg odrębnego opracowania. 
 
4.Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu 
działki – projektowane: 
 

Powierzchnia zabudowy wiaty = 50.30.m2 =do 0.5 % powierzchni działki   
 
 
5.Wpis do rejestru zabytków . 
Teren działki objęty opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej. 
Teren parku  wpisany do rejestru zabytków woj. Opolskiego pod nr 48/81 
na podstawie decyzji WKZ ,z dnia 01.06.1981r. 
 
6.Wpływ eksploatacji górniczej – teren nie podlega wpływom 
eksploatacji górniczej. 
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7.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i 
przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego 
otoczenia. 
Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia. Projektowana 
inwestycja nie zmienia funkcji terenu, jest nieuciążliwa.  

 


