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1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

 

Kwalifikacja przedsięwzięcia:  wg rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019r par.3 

pkt.55 ppkt. b w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

 charakterystyka  całego przedsięwzięcia: budowa 5-ciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 

 

 podstawowe wielkości/ parametry np. wymiary, średnice, moc, wydajność, itp.  

każdy z budynków o powierzchni zabudowy do 120,0 m2  

 

 usytuowanie lub dane dotyczące działek ewidencyjnych, na których realizowane będzie przedsięwzięcie 

(numer, obręb) oraz opis terenów sąsiednich  

obręb 0001Adamów ; działki o numerach geodezyjnych 5/4, 5/6, 5/7 

 

 usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności 

przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i 

odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek – nie dotyczy 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie – nie dotyczy 

c)  obszary górskie lub leśne – nie dotyczy 

d)  obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych – nie dotyczy 

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia – nie dotyczy 

g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie dotyczy 

h)  gęstość zaludnienia – 61 osób/km2 

i)  obszary przylegające do jezior – nie dotyczy 

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy 

k)  usytuowanie w obrębie jednolitych części wód i ustanowione dla nich cele środowiskowe określone   

w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – nie dotyczy 

 

 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy 

sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną 

 

 

 Dane powierzchniowe stanu istniejącego 

 

Powierzchnia całej nieruchomości wynosi -- 8509,6 m2 -- w tym: 

- powierzchnia obiektów istniejących  --         167,7 m2 

-drogi i place istniejące,  (gruntowe)  ---          brak 

-zieleń                 ---        8341,9 m2 

Istniejącą zieleń stanowią dziko rosnące trawy i rzadkie zakrzaczenia. Drzewa nie występują. 

Istniejący budynek mieszkalny i gospodarczy  na działce o nr geod. 5/6 przewiduje się do pozostawienia po 

uprzednim remoncie. 

Powierzchnia biologicznie czynna -------       98,0% 

 

 

Dane powierzchniowe stanu po wybudowaniu 5-ciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

 

Powierzchnia całej nieruchomości wynosi --- 8509,6 m2 --- w tym: 

- powierzchnia obiektów istniejących i projektowanych  --  717,7 m2 

-drogi i place projektowane,                           --- 790,0 m2 

Przewiduje się utwardzenie dróg i placów geokratką co stanowić będzie powierzchnię biologicznie czynną 

Zieleń                         -----               7368,9m2 
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Powierzchnia biologicznie czynna – 86,6% 

Dotychczasowe użytkowanie- nieużytki rolne  nie podlegające ochronie.  

W wyniku planowanej inwestycji nie nastąpi wycinka drzew i krzewów. 

Siedliska przyrodnicze nie występują 

 
3. Rodzaj technologii – projektowane obiekty wykonywane będą w technologii tradycyjnej murowanej z 

dachami o konstrukcji drewnianej i pokryciem blachodachówką. Rozbiórek nie przewiduje się. 
 

 
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

a. Wariant zerowy   - odstąpienie od realizacji inwestycji 

Obecnie teren przedsięwzięcia jest niezagospodarowany i nieużytkowany. Na powierzchni działek nastąpi 

niekontrolowany porost chwastów, zakrzaczeń, zatrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 

ekosystemów. Nie zostaną wykorzystane walory krajobrazowe przedmiotowego terenu. Inwestor nie będzie 

mógł zaspokoić potrzeb mieszkaniowych dla swojej rodziny. 

 

b. Wariant I- realizacja inwestycji 

Realizacja inwestycji w zakresie opisanym w niniejszej karcie informacyjnej pozwoli na prawidłowe 

zagospodarowanie terenu przedmiotowych działek. Budynki mieszkalne, które powstaną na terenie inwestycji, 

będą starannie wkomponowane w krajobraz. Będą nawiązywały do wartości przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz do tradycyjnych form architektonicznych występujących na tym terenie pod względem : formy, gabarytów, 

wysokości, neutralnej kolorystyki . 

Nowa zabudowa i infrastruktura będą kształtowane z zachowaniem tradycyjnej struktury wewnętrznej jednostek 

osadniczych i ich związków z przestrzenią. Zastosowane materiały wykończeniowe będą pochodzenia 

naturalnego typu : drewno, kamień naturalny, tynki mineralne. Dachy zostaną wykonane jako symetryczne dwu- 

lub wielospadowe, strome. Pokrycia dachowe będą ceramiczne lub naśladujące dachówkę w kolorach od 

czerwieni do brązów. Najbardziej korzystny pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Zamiast 

dotychczas istniejących niezagospodarowanych nieużytków rolnych  Inwestor będzie mógł zaspokoić potrzeby 

mieszkaniowe swojej rodziny. 

 

4.3. Wariant II-gi – budowa planowanych 5-ciu budynków mieszkalnych na innym terenie. 

Niekorzystny dla Inwestora ze względów ekonomicznych gdyż wymusiłoby to konieczność zakupu terenu w 

innej lokalizacji.  

 

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

 

a) w fazie realizacji przedsięwzięcia: 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 2,0 m3/dobę 

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: nie dotyczy 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: nie dotyczy 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną: 12 kWh na 1 budynek mieszkalny 

 cieplną: – nie dotyczy 

Nadmienia się że planowane obiekty nie będą realizowane w tym samym czasie. 

 

b) w fazie eksploatacji/użytkowania przedsięwzięcia: 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 0,8 m3/dobę na 1 budynek mieszkalny 

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: nie dotyczy 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: nie dotyczy 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 

 elektryczną: 12 kWh na 1 budynek mieszkalny 

 cieplną: 70 kWh/rok na 1 budynek mieszkalny 
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6. Rozwiązania chroniące środowisko 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne będą eliminowały ujemne 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie ludzi i 

inne obiekty budowlane. Projektowane budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą techniczną nie wpłyną 

negatywnie na stan środowiska zarówno w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jak 

również zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Obiekty nie będą miały istotnego wpływu na 

stan środowiska w swoim otoczeniu, a tym samym nie spowodują pogorszenia jego stanu. 

 

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy dopuszczalnych norm i standardów 

jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Inwestycja będzie 

spełniała wszystkie warunki i wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska oraz warunki 

zagospodarowania, wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi, 

zawarte w decyzji o warunkach zabudowy, pozyskanej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W trakcie 

realizacji inwestycji zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu. Niezbędne przekształcenia 

terenu zostaną wykonane wyłącznie w zakresie wymaganym technologią robót budowlanych oraz 

warunkami eksploatacji przedsięwzięcia. 

 

Ziemia urodzajna z wykopów będzie składowana i wykorzystana w okresie późniejszym do zakładania 

nowych terenów zielonych. Humus zdjęty na etapie budowy zostanie ponownie wykorzystany dla 

uaktywnienia życia biologicznego w rejonie inwestycji.  

Dla ograniczenia negatywnych wpływów środowiskowych w trakcie realizacji robót budowlanych 

przewiduje się zorganizowanie zaplecza placu budowy, wyposażonego w przenośne toalety. Ścieki 

socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość 

będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Tankowanie maszyn i urządzeń budowlanych oraz 

transportowych będzie się odbywało wyłącznie na stacjach paliw wyposażonych w wymagane 

zabezpieczenia przeciwrozlewowe. Teren placu postojowego dla maszyn budowlanych i drogowych 

oraz placu składowego materiałów budowlanych zostanie uszczelniony poprzez ułożenie warstwy folii 

przysypanej gruntem. Odpady powstające w trakcie budowy będą segregowane i odbierane przez 

uprawnione podmioty. Nie przewiduje się powstawanie odpadów niebezpiecznych. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i 

nie spowoduje istotnych zmian w środowisku. Jedynym źródłem emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza, ponad stan istniejący, będą pracujące maszyny i sprzęt budowlany. W celu ograniczenia 

emisji hałasu do środowiska na etapie budowy zakłada się, że roboty będą prowadzone wyłącznie w 

porze dziennej tj. w godz. 6.00 – 22.00 oraz w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym 

natężeniu nie będą pracować jednocześnie. Ponadto dla zminimalizowania emisji hałasu 

powodowanego pracą maszyn, stosowane będą urządzenia sprawne, dobrze konserwowane i 

posiadające aktualne atesty. 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia będzie się mieścił w całości na działkach, na których 

przedsięwzięcie zostanie zrealizowane i do których inwestor posiada tytuł prawny. 

Planowana inwestycja nie naruszy prawa własności i interesu osób trzecich oraz nie ograniczy 

możliwości korzystania z terenów sąsiednich, jak również nie wpłynie negatywnie na sposób ich 

użytkowania. 

6.1.Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, które będą zapewniały maksymalny 

stopień ochrony środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia : 

 

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej sieci kanalizacji wiejskiej. 

2. Doprowadzenie wody – z istniejącej sieci wodociągowej 

3. Odprowadzenie wód opadowych - ze względu na brak możliwości przyłączenia do sieci 

kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej wody opadowe odprowadzane będą na własny teren 

nieutwardzony. 

4. Odpady - będą składowane w pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie 

poszczególnych działek budowanych (z uwzględnieniem ich segregacji) a następnie wywożone 
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przez specjalistyczną firmę, zajmującą się zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów. 

Gromadzenie odpadów i ich segregacja na terenie nieruchomości  i odbierane będą przez  

specjalistyczną firmę wyłonioną w trybie przetargu przez Gminę Smyków.

5. Sposób ogrzewania obiektów - piec stałopalny lub elektryczny ew. kominek z płaszczem 

wodnym, system grzewczy oparty na paliwach nisko emisyjnych, wykorzystanie 

niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej 

6. Zagospodarowania powierzchni zielonych : 

– zadrzewienie działek drzewami iglastymi i liściastymi 

– utrzymanie właściwej zdrowotności i żywotności drzewostanów 

– wprowadzenie maksymalnie dużej powierzchni terenu jako biologicznie czynnej 

7. Ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych : 

– zachowanie walorów krajobrazowych związanych z terenami otwartymi 

8. Emisja hałasu do środowiska 

• Etap realizacji przedsięwzięcia : 

– Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych w zakresie 

wykonania wykopów pod projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne oraz 

infrastrukturę techniczną jak również w zakresie niwelacji terenu pod projektowane 

zagospodarowanie działek i terenu inwestycji. Powyższe prace powodować będą 

oddziaływanie w zakresie emisji hałasu. Źródłami hałasu będzie sprzęt ciężki (budowlany i 

transportowy) oraz środki transportu towarowego, pracujące na terenie inwestycji. 

– W celu ograniczenia emisji hałasu w czasie prowadzenia robót budowlanych prace związane 

z wykorzystaniem sprzętu budowlanego i transportowego będą prowadzone w porze dziennej 

tj. pomiędzy godziną 06.00 a 22.00. 

– Dla zminimalizowania emisji hałasu powodowanego pracą maszyn, stosowane będą 

wyłącznie urządzenia sprawne, dobrze konserwowane i dopuszczone do robót 

– Faza realizacji przedsięwzięcia charakteryzować się będzie krótkotrwałością i odwracalnością 

oddziaływań bezpośrednich. 

 

• Etap eksploatacji przedsięwzięcia : 

– Głównym źródłem hałasu w obrębie projektowanego przedsięwzięcia na etapie jego 

eksploatacji będą pojazdy osobowe właścicieli działek budowlanych 

– W zakresie emisji hałasu związanego z poruszaniem się pojazdów kołowych po drogach 

dojazdowych i wewnętrznych, przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczeń 

obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dziennej i nocnej, ustalonych 

przez rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 

– Poziom hałasu komunikacyjnego wzdłuż drogi  publicznej    praktycznie nie  ulegnie 

zmianie 

 

9. Emisja substancji do powietrza 

• Etap realizacji przedsięwzięcia : 

– W fazie realizacji inwestycji jej oddziaływanie na środowisko w zakresie ochrony powietrza 

będzie związane z wykonywaniem prac budowlanych oraz zagospodarowaniem terenu, co 

będzie wymagało użycia sprzętu budowlanego, w tym ciężkiego, wykonania prac ziemnych, 

itp. 

– Wynikiem oddziaływania będzie zapylenie powietrza spowodowane użyciem sprzętu 

budowlanego i wykonywaniem robót ziemnych oraz emisja spalin spowodowana przez sprzęt 

budowlany oraz pojazdy dowożące niezbędne materiały. 

– Określenie wielkości emisji dla tego okresu jest praktycznie niemożliwe ze względu na jej 

niezorganizowany charakter oraz zmienność wynikającą z różnorodnego charakteru prac 
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– Faza budowy potrwa stosunkowo krótko, a zasięg emisji substancji do powietrza będzie miał 

charakter lokalny, ograniczony do miejsc prowadzonych robót i ograniczony czasowo do 

momentu zakończenia danych prac. 

 

• Etap eksploatacji przedsięwzięcia : 

– W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia o głównym źródłem emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery będą indywidualne piece i kotły grzewcze oraz kominki 

– Projektowane systemy grzewcze oparte będą na paliwach nisko emisyjnych, z dodatkowym 

wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem 

energii słonecznej. 

– Klasa zastosowanych kotłów grzewczych spowoduje, że emisja zanieczyszczeń od urządzeń 

grzewczych nie przekroczy wartości dopuszczalnych 

– Zważywszy na dotychczasowy sposób zagospodarowania analizowanego terenu planowane 

przedsięwzięcie spowoduje lokalny wzrost stężeń zanieczyszczeń emitowanych w spalinach 

samochodowych. 

– Na ograniczenie skali przewidywanej zmiany wpłynie przewaga samochodów osobowych i 

małych aut dostawczych oraz brak dużych samochodów ciężarowych poruszających się po 

terenie przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji 

– Również natężenie ruchu pojazdów będzie stosunkowo niskie, typowe dla małych osiedli 

mieszkaniowych w zabudowie jednorodzinnej 

– Jako czynnik sprzyjający ograniczeniu wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery należy 

uwzględnić także powszechne stosowanie benzyn bezołowiowych oraz paliwa gazowego a 

także wzrost popularności silników hybrydowych i elektrycznych. 

– Emisja szkodliwych składników spalin samochodowych (głównie osobowych) nie spowoduje 

przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w przepisach. 

 

 
 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

 

• Zasilanie docelowe w energię elektryczną - ok. 12 - 16kW / 1 dom mieszkalny 

• Źródło energii elektrycznej - sieć zewnętrzna 

• Charakter odbioru - cele komunalno-bytowe, ew. grzewcze niezwiązane z 

działalnością produkcyjną lub usługową 

• Zasilanie docelowe w gaz - nie dotyczy 

• Zapotrzebowanie na wodę - do 0,8m3/dobę / 1 dom mieszkalny, 

• Źródło wody - z  istniejącej  sieci         .

 

• Charakter odbioru - cele komunalno-bytowe, niezwiązane z 

działalnością produkcyjną lub usługową 

• Odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej kanalizacji wiejskiej 

• Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo, na  teren własnej działki 

• Sposób ogrzewania - piec stałopalny lub elektryczny ew. kominek z 

płaszczem wodnym, system grzewczy oparty na paliwach nisko emisyjnych, wykorzystanie   

niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej 

 

• Miejsce do gromadzenia odpadów stałych -  kontenery przystosowane do wywozu 

zorganizowanego dla każdego budynku mieszkalnego odrębnie 

• Orientacyjny przebieg przyłączy - przyłącza nie będą wykraczać poza granice działki 

wydzielonej dla każdego budynku. WLZ od każdego budynku jednorodzinnego w kierunku szafek 

złączowych, których lokalizacja uzależniona jest od gestora sieci. Lokalizacja szafek złączy ZK oraz 
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przebieg linii kablowej zasilającej złącza elektryczne stanowić będzie przedmiot odrębnego 

postępowania z wniosku Zakładu Energetycznego. 

 

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy 

 

 

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego 

oddziaływania przedsięwzięcia 

 

Obszar gdzie planowana jest przedmiotowa  inwestycja znajduje się na terenie objętym Konecko – 

Łopuszańskiego Obszaru Chronionego. Oddziaływanie na środowisko będzie mieścić się w wymogach 

określonych w odrębnych przepisach dla tego terenu. 

  

10. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi 

w transeuropejskiej sieci drogowej -- Nie dotyczy 

 

11. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się 

realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, 

w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem -- Nie dotyczy 

 

12.  Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska definiuje pojęcia : 
poważnej awarii -  przez którą rozumie się : zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub 

eksplozję,  powstałe  w  trakcie  procesu  przemysłowego,  magazynowania  lub  transportu, w 

których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 

natychmiastowego   powstania   zagrożenia  życia   lub   zdrowia   ludzi   lub   środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

substancji niebezpiecznej - przez którą rozumie się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny 

substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze  mogą,  

w  razie  nieprawidłowego  obchodzenia  się  z  nimi, spowodować 
zagrożenie  życia  lub  zdrowia  ludzi  lub  środowiska;  substancją  niebezpieczną  może być 

surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii; 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej definiuje pojęcie : 

katastrofy naturalnej - przez którą rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, w 

szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 

atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, 

powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe 

występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie 

innego żywiołu; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane definiuje pojęcie : 

katastrofy budowlanej - przez którą rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się 

natomiast : uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany; uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami oraz. awaria 

instalacji. 

Zawsze istnieje ryzyko związane z możliwością wystąpienia awarii, katastrofy naturalnej lub 

budowlanej. Dlatego w trakcie realizacji przedsięwzięcia ważne jest utrzymanie reżimów 
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technologicznych, stałej kontroli maszyn i sprzętu, kontroli jakości wykonywanych robót oraz kontroli 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zakres robót budowlanych przewidywany w ramach realizacji przedsięwzięcia nie stwarza ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii natomiast ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej jest 

stosunkowo niskie. W trakcie eksploatacji nie będzie występowało ryzyko prowadzące do powstania 

zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

 

13.Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko 

Rodzaje wytwarzanych odpadów zostały określone na podstawie katalogu przedstawionego w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów 

 

Na etapie realizacji inwestycji wytwarzane będą odpady z grupy 17 

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Na etapie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą odpady z grupy 20 

 

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 
  

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 
  

17 03 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

17 03 80 Odpadowa papa 
  

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

 

- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

Zestawienie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji 

- 17 

05 

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych 

oraz urobek z pogłębiania) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
  

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest 
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17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
  

17 08 Materiały budowlane zawierające gips 

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 
  

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

 

Z grupy 20 będą wytwarzane następujące podgrupy i rodzaje odpadów : 
 

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z 

wyłączeniem 15 01) 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
  

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 
  

20 03 Inne odpady komunalne 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą selekcjonowane i tymczasowo 

gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (kontenery, worki 

typu BIG-BAG), ustawionych na placu budowy. Odpady podlegające recyklingowi zostaną 

przetransportowane do odpowiednich zakładów, natomiast odpady do utylizacji, do specjalistycznych 

firm stosujących odpowiednie technologie. Wykonawca robót budowlanych na etapie ich realizacji 

będzie zobowiązany do wskazania odbiorców odpadów posiadających zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarką odpadami. Przekazanie odpadów może nastąpić wyłącznie 

uprawnionemu przedsiębiorcy. Na etapie budowy wymagana będzie kontrola poprawności prowadzenia 

gospodarki odpadami. Materiały budowlane powinny być zabezpieczone przed nadmiernymi stratami 

lub zamakaniem (powstawanie odcieków). 
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Do obowiązków Wykonawcy robót będzie należało : 

• gromadzenie powstających odpadów w sposób selektywny, 

• zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających w fazie przebudowy, 

• zapewnienie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, 

•  dążenie do minimalizacji ilości odpadów oraz do ich maksymalnego gospodarczego 

wykorzystania, 

• organizacja placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych uwzględniająca wymogi 

ochrony środowiska i warunki bhp i p./poż. 

 

Niedopuszczalne będzie gromadzenie odpadów na ziemi, w workach foliowych itp oraz spalanie 

odpadów. Zakaz spalania dotyczy także worków po różnego rodzaju zaprawach, cementach, drewna 

zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi oraz drewna pochodzącego z odpadów 

budowlanych lub z rozbiórki. 

 

Powstaną pewne ilości odpadów z gruntu, który należy wymienić lub usunąć. Prace ziemne związane z 

budową obiektów będą prowadzone tak, aby bilans mas ziemnych był możliwie bliski zeru. Grunty 

nadające się do ponownego użycia zostaną wykorzystane do zasypki wykopów i innych robót 

budowlanych lub niwelacji terenu. Ewentualny nadmiar gruntu zostanie wywieziony na najbliższe 

składowisko odpadów. 

 

Odpady wytworzone na etapie eksploatacji inwestycji będą przekazywane przez właścicieli 

poszczególnych nieruchomości firmie posiadającej zezwolenia do ich transportowania i 

magazynowania. Docelowo odpady po dokonaniu segregacji zostaną zdeponowane na właściwym 

składowisku odpadów. Zagospodarowanie odpadów nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zmianami). 

 

Właściciele działek zlokalizowanych na terenie przedsięwzięcia będą zobowiązani do przestrzegania 

zasad w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie własnych nieruchomości. Właściciele 

nieruchomości będą zobowiązani do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących 

frakcji odpadów komunalnych : 

1. papieru, 

2. szkła bezbarwnego i kolorowego, 

3. opakowań wielomateriałowych, 

4. tworzyw sztucznych i metali, 

5. odpadów zmieszanych. 
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Ponadto będą zobowiązani do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru na zasadach 

określonych Regulaminem następujących odpadów komunalnych : 

1. przeterminowanych leków, 

2. chemikaliów, 

3. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

4. zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 

5. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6. zużytych opon, 

7. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających 

8. biodegradacji 

9. odpadów zielonych 

10. odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Bezpośrednio na terenie nieruchomości mieszkańcy będą gromadzili w pojemnikach odpady 

zmieszane łącznie z popiołem, natomiast w pojemnikach lub workach odpady BIO oraz 

wysegregowane poszczególne frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale. 

Łączna pojemność minimalna pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych, wynikająca z tygodniowych uśrednionych norm wytwarzania, przy zachowaniu 

częstotliwości ich opróżniania określonej w Regulaminie, będzie wynosiła dla budynków 

mieszkalnych : 30 l na każdego mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 

110 l na każdą nieruchomość. Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów jest 

określona w w/w Regulaminie. 

Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne powstałe w wyniku 

pielęgnacji zieleni oraz odpady kuchenne mogą zostać poddane procesowi kompostowania z 

przeznaczeniem dla własnego wykorzystania kompostu, w sposób nieuciążliwy dla 

nieruchomości sąsiednich. 

 

Odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będą negatywnie 

oddziaływać na środowisko. 

 

 

14. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko – nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

            09-12-2020r                                        Henryk Kos                                               
(data sporządzenia karty informacyjnej)  (imię i nazwisko autora/kierownika zespołu 

autorów karty informacyjnej) 
 

 


