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CZĘŚĆ I – OPIS DO KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ. 

 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

 

 Przedmiotem inwestycji jest projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu działek: 

124/21, 127/4, 235/12, 144/6, 149/5, 160/5, 164/16, 184/8, 124/12, 126/12, 235/11, 145/4, 

148/4, 161/10, 124/11, 126/11, 235/5, 145/3, 148/6, 234/12, 188/8, 199/16, 202/2, 230/24, 

231/24 w obrębie geodezyjnym Sławinek Wieś 32 o łącznej powierzchni 11.967,00 m2 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi B1 i B2 z wielostanowiskowymi garażami 

podziemnymi, budynkiem użyteczności publicznej B3 o funkcji przedszkola, niezbędną 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz urządzenia przestrzeni 

wąwozu jako terenu przyrodniczo aktywnego z elementami małej architektury i 

wyposażenia komunalnego.  

 

Projektowane elementy zagospodarowania: 

 budynki mieszkalne wielorodzinne sześciokondygnacyjne oznaczone na 

załączniku graficznym jako B1 i B2 z wielostanowiskowymi garażami 

podziemnymi, 

 budynek B3 - przedszkole, 

 układ komunikacyjny z dojazdem od strony ul. Relaksowej, miejscami 

postojowymi, wiatą śmietnikową, chodnikami, 

 włączenie od południa do istniejącej drogi wewnętrznej,  

 przyłącze wodociągowe, 

 przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 przyłącze gazowe, 

 przyłącze elektroenergetyczne i terenową instalację elektroenergetyczną, w tym 

oświetlenie terenu, 

 układ zieleni urządzonej i małej architektury, 

 urządzenie terenu działek wąwozu przewidzianych jako tereny zielone, 

rekreacyjne, wyposażenie w urządzenia małej architektury, np. place zabaw, 

street Workout park lub podobne i infrastrukturę komunalną: ławki, kosze na 

śmieci, latarnie, wybieg dla psów. 

 

Projekt zagospodarowania terenu działek  przedstawiono w części gra ficznej 

koncepcji na rysunku PZT. 

 

1.2 STRUKTURA FUNKCJNALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU. 

 

 Projekt obejmuje działki o nr geodezyjnych 124/21, 127/4, 235/12, 144/6, 149/5, 

160/5, 164/16, 184/8, 124/12, 126/12, 235/11, 145/4, 148/4, 161/10, 124/11, 126/11, 235/5, 
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145/3, 148/6, 234/12, 188/8, 199/16, 202/2, 230/24, 231/24 w obrębie geodezyjnym nr 32 

Sławinek Wieś, ark. 2, których łączna powierzchnia wynosi 11.967,00 m2.  

 

 Projektowane obiekty mieszkalne są budynkami sześciokondygnacyjnymi, 

wolnostojącymi z miejscami parkingowymi w kondygnacji podziemnej garażu każdego z 

nich. Budynek przedszkola to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący. 

 

 Dojazd do budynków mieszkalnych zaplanowano od strony północnej z ul. 

Relaksowej, gdzie wzdłuż pasa drogowego zaprojektowano 14 miejsc postojowych 

naziemnych. W sąsiedztwie miejsc zaplanowano lokalizację dwóch wiat śmietnikowych. 

Od strony południowej budynków projektuje się dojazd wraz z 5 miejscami postojowymi 

do garaży podziemnych obu budynków mieszkalnych oraz dojazd do parkingu 

naziemnego dedykowanego budynkowi przedszkola.  

 Teren działek wolny od zabudowy i układu komunikacyjnego kołowego zostanie 

przeznaczony na dojścia piesze utwardzone kostką betonową oraz zieleń towarzyszącą.  

 

 W projektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zaprojektowano 

łącznie 90 lokali mieszkalnych: 40 lokali w budynku B1 i 50 lokal w budynku B2.  

Struktura mieszkań zawiera się w przedziale 33,00-88,50 m2. Na każdej kondygnacji 

przewidziano również segment pomieszczeń przynależnych do części z lokali 

mieszkalnych. Komunikacja odbywa się za pomocą trzybiegowej klatki schodowej z 

centralnie usytuowanym dźwigiem osobowym. Projektowane lokale mieszkalne posiadają 

ekspozycje na wszystkie cztery strony świata z uwzględnieniem wymaganego 

nasłonecznienia, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa np. warunków 

technicznych.  

 

 Planowana liczba mieszkańców, ustalona w oparciu o art.17.9 ustawy o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących – Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 7.08.2018 r. poz. 1496) wynosi 

odpowiednio: 4.927,65m2 : 28m2 = 176 osób. 

 

 

Struktura lokali mieszkalnych w budynku B1 *. 

 

L.p. Rodzaj lokalu mieszkalnego liczba w budynku 

1. Mieszkanie 2 pokojowe z aneksem kuchennym (46-56m
2
) 20 lokali 

2. Mieszkanie 3 pokojowe z aneksem kuchennym (56,5-58,00m
2
) 10 lokali 

3. Mieszkanie 4 pokojowe z aneksem kuchennym (74-88,50m
2
) 10 lokali 

* szczegółowe powierzchnie wskazano w części graficznej koncepcji na rysunku A/03 i A/04. 
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Struktura lokali mieszkalnych w budynku B2 *. 

 

L.p. Rodzaj lokalu mieszkalnego liczba w budynku 

1. Mieszkanie 1 pokojowe z aneksem kuchennym (33-47m2) 15 lokali 

2. Mieszkanie 2 pokojowe z aneksem kuchennym (46-55m2) 15 lokali 

3. Mieszkanie 3 pokojowe z aneksem kuchennym (56-70m2) 20 lokali 

* szczegółowe powierzchnie wskazano w części graficznej koncepcji na rysunku A/07 i A/08. 

 

Analiza zapisów miejscowego planu w odniesieniu do miejsc postojowych  oraz 

założenia do bilansu miejsc postojowych dla projektowanych budynków. 

 

 W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Uchwała 

nr 661/XXVI/2012 r. z dnia 20.12.2012 r dla funkcji obowiązującej – VC 5ZP – tereny 

zieleni urządzonej wykluczono parkingi, jednak dla funkcji budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinnego w § 7 ust. 1 pkt. 2 ustalono ogólnie dla terenów MW wskaźnik 1,5 

miejsca postojowego na 1 mieszkanie. W w/w uchwale dla terenów VC 3MW, VC 4MW 

§23 wskaźnik ten wynosi 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, podobnie jak VC 

5MW, VC 5aMW §24 oraz VC 3MW,U §38. Ponadto Uchwała nr 811/XXXII/2013 z dnia 

27.06.2013 r. ustalono wskaźnik miejsc postojowych w ilości nie mniej niż 1 miejsca 

postojowego na 1 mieszkanie dla wszystkich terenów MW objętych uchwałą, analizowany 

teren leży w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uchwały nr 811/XXXII/2013.  

Dla terenów przedszkoli uchwała nr 661/XXVI/2012 r. z dnia 20.12.2012 r. w § 7 ust. 1 

pkt. 24 przewiduje nie mniej niż 5 miejsc postojowych na jeden oddział. 

 

 W niniejszej koncepcji bilans miejsc postojowych wykonano w oparciu o wskaźniki 

miejsc parkingowych w odniesieniu do 1 lokalu mieszkalnego przy następującym 

założeniu: 

 mieszkania o powierzchni do 50m2 – minimum 1 miejsce postojowe, 

 mieszkanie o powierzchni od 50m2 do 70m2 – minimum 1,2 miejsca postojowego, 

 mieszkania o powierzchni powyżej 70m2 – minimum 1,5 miejsca postojowego. 

 

Bilans miejsc postojowych dla budynku B1. 

 

L.p. Struktura mieszkania liczba w budynku 
liczba miejsc 

parkingowych 

1. Mieszkania do 50m2 15 lokali (15x1) 15 

2. Mieszkanie od 50m2 do 70m2 15 lokali (15x1,2) 18 

3. Mieszkanie pow. 70m2 10 lokali (10x1,5) 15 

RAZEM WYMAGANA MINIMALNA LICZBA 

MIEJSC POSTOJOWYCH 
48 

PROJEKTOWANA LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH 48 
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Wymaganą minimalną liczba miejsc postojowych dla budynku B1 zapewniono w sposób 

następujący: 

 6 miejsc postojowych zaplanowano na terenie działki jako miejsca zewnętrzne 

naziemne, 

 42 miejsca parkingowe zaprojektowano w wielostanowiskowym garażu 

podziemnym budynku B1. 

 

Bilans miejsc postojowych dla budynku B2. 

 

L.p. Struktura mieszkania liczba w budynku 
liczba miejsc 

parkingowych 

1. Mieszkania do 50m2 25 lokali 25 

2. Mieszkanie od 50m2 do 70m2 25 lokali 30 

RAZEM WYMAGANA MINIMALNA LICZBA 

MIEJSC POSTOJOWYCH 
55 

PROJEKTOWANA LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH 61 

 

Wymaganą minimalną liczba miejsc postojowych dla budynku B2 zapewniono w sposób 

następujący: 

 13 miejsc postojowych zaplanowano na terenie działki jako miejsca zewnętrzne 

naziemne ( 8 miejsc od północnej strony budynku, 5 miejsc od strony 

południowej), 

 48 miejsc parkingowych zaprojektowano w wielostanowiskowym garażu 

podziemnym. 

 

Budynek B3 – Przedszkole. 

 

 W sąsiedztwie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaplanowano 

budynek użyteczności publicznej, o funkcji przedszkola, który będzie uzupełnieniem 

programu funkcjonalnego dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla 

Botanik. 

 Budynek zaplanowano jako wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. 

Łączna powierzchni użytkowa budynku to 670,28 m2, przewidywana liczba sal/ lokali: 6-9 

szt. po 3 sale na jeden oddział wiekowy. 

 Bilans miejsc postojowych: dla projektowanego budynku użyteczności publicznej 

przewidziano 10 miejsc postojowych zewnętrznych zlokalizowanych po zachodniej 

stronie budynku z dojazdem od strony projektowanej drogi wewnętrznej. 

 

 Ponadto, dla wszystkich projektowanych budynków przewidziano możliwość 

korzystania z istniejących miejsc postojowych naziemnych (25 miejsc) znajdujących się 

wzdłuż drogi dojazdowej – od strony ul. Tarasowej. Miejsc tych nie uwzględniono w 

bilansach dla poszczególnych budynków. 
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Zagospodarowanie terenu wąwozu. 

 

 Niniejsza koncepcja przewiduje zagospodarowane terenu działek o nr 184/8, 

234/12, 188/8, 199/16, 202/2, 230/24, 231/24 jako przestrzeń rekreacyjną – wąwóz 

zielony dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla. Urozmaicona rzeźba terenu 

wąwozu o naturalnym charakterze jest atutem wykorzystanym w rozwiązaniach 

projektowych niniejszej koncepcji. Przestrzeń podzielono na strefy o różnych 

przeznaczeniach. 

 Projekt zagospodarowania przewiduje stosowanie zabiegów polegających na 

wprowadzeniu nawierzchni komunikacyjnych, wyposażenia w urządzenia zabawowe – 

wydzielony plac zabaw oraz wprowadzenie nasadzeń w postaci roślinności dekoracyjnej.  

 

 Teren został zaprojektowany w sposób umożliwiający korzystanie przez osoby w 

każdym wieku oraz o różnej sprawności fizycznej. Uzupełnieniem programu jest 

wyposażenie komunalne w postaci ławek, koszy na śmieci, latarni parkowych, elementów 

małej architektury. Przewidziano również wygrodzony wybieg dla psów.  

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI 

 

L.p. Parametr/ wskaźnik Liczba/udział% 

1. 

Powierzchnia terenu planowanej inwestycji – dz. nr 124/21, 127/4, 

235/12, 144/6, 149/5, 160/5, 164/16, 184/8, 124/12, 126/12, 235/11, 

145/4, 148/4, 161/10, 124/11, 126/11, 235/5, 145/3, 148/6, 234/12, 

188/8, 199/16, 202/2, 230/24, 231/24 

11.967,00 m
2
/ 100% 

2. Powierzchnia zabudowy budynkiem B1 724,60 m
2
/ 6,05% 

3. Powierzchnia zabudowy budynkiem B2 793,60 m
2
/ 6,63% 

4. Powierzchnia zabudowy budynkiem B3 317,00 m
2
/ 2,64% 

5. Powierzchnie utwardzone: dojazdy, miejsca parkingowe naziemne 2.044,00 m
2
/ 17,08% 

6. Chodniki – ciągi piesze utwardzone 435,00 m
2
/ 3,63% 

7. Powierzchnia garażu wielostanowiskowego w budynku B1 1.059,00 m
2
 

8. Powierzchnia garażu wielostanowiskowego w budynku B2 1.274,00 m
2
 

9. Powierzchnia aktywna przyrodniczo  7.652,80 m
2
/ 63,97% 

10. 
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w budynkach 

B1 i B2 
4.927,65 m

2
 

11. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach B1 i B2 90 

12. Wysokość budynków mieszkalnych ok. 18,50 m 

13. Długość elewacji frontowej 34,15 m 

14. Szerokość budynku 31,90 m 

15. Geometria dachu Dach płaski 

16. Kubatura brutto budynków mieszkalnych 23.531,00 m
3
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17. 
Liczba kondygnacji nadziemnych/ podziemnych budynków 

mieszkalnych 
6/1 

18. Grupa wysokości budynku mieszkalnych średniowysoki 

19. Powierzchnia użytkowa budynku przedszkola B3 670,28 m
2
 

20. Wysokość budynku przedszkola 7,90 m 

21. Długość elewacji frontowej 22,75 m 

22. Szerokość budynku 14,65 m 

23. Geometria dachu Dach płaski 

24. Kubatura brutto budynku 2.536,00 m
3
 

25. Liczba kondygnacji nadziemnych 2 

26. Grupa wysokości budynku niski 

 

1.3 UKŁAD URBANISTYCZNY I KOMPOZYCJA. 

 

 Projektowany zespół budynków w układzie urbanistycznym bazuje na budynkach 

o podobnych układzie przestrzennym i funkcjonalnym zagospodarowując przestrzeń w 

sposób uporządkowany i harmonijny. 

 Budynki zaprojektowano w jasnych tonacjach z elementami drewnopodobnymi we 

wnękach balkonowych oraz szklanymi balustradami nadającymi lekkości całej bryle. 

Cokół budynku ze strefami bram wjazdowych do garaży podkreślono c iemnoszarym 

kolorem.  

Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych nawiązuje do wysokości 

istniejących w sąsiedztwie budynków mieszkalnych o 4 i 5 kondygnacjach przy ul. 

Tarasowej, Relaksowej i Kasztelańskiej. 

 

Wzajemne relacje projektowanych budynków w zakresie odległości przewidują 

swobodny dostęp światła dziennego do pomieszczeń mieszkalnych.  

 

W projekcie zagospodarowania terenu dla projektowanych budynków 

mieszkalnych przyjęto nieprzekraczalną linię zabudowy poprzez analogię linii 

zabudowy z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak dla 

terenów mieszkaniowych po przeciwnej stronie pasa drogowego ulicy Relaksowej. Dla 

budynków B1 i B2 nieprzekraczalną linię zabudowy przyjęto w odległości 14,0 m od linii 

pasa drogowego ulicy Relaksowej. Usytuowanie projektowanych budynków w oparciu o 

tak założone linie zabudowy gwarantuje optymalną lokalizację budynków w stosunku do 

pasa drogowego ulicy Relaksowej, która ma statut drogi lokalnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego i jest ulicą o wzmożonym ruchu kołowym . 

 

W zakresie projektowanych technologii mających wpływ na ochronę środowiska 

Inwestor zaplanował realizację dostawy  ciepłej wody użytkowej w oparciu o energię 

słoneczną wykorzystaną w instalacji solarnej i modułach kolektorów, montowanych na 

dachach budynków. 
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1.4 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK. 

 
 Działki o nr 124/21, 127/4, 235/12, 144/6, 149/5, 160/5, 164/16, 184/8, 124/12, 126/12, 

235/11, 145/4, 148/4, 161/10, 124/11, 126/11, 235/5, 145/3, 148/6, 234/12, 188/8, 199/16, 

202/2, 230/24, 231/24 będące przedmiotem niniejszej koncepcji są działkami 

niezagospodarowanymi. Teren pozostaje nieogrodzony i niezagospodarowany. 

 

Dostęp do działek zapewniony jest od strony ul. Relaksowej oraz od strony ul. Tarasowej 

i drogi wewnętrznej od południowej strony terenu. 

 

Teren działek o zróżnicowanym pod względem ukształtowania stoku południowo-

zachodnim, zawiera się pomiędzy rzędnymi 203,20 i 210,40 m n.p.m. 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajduje się następująca infrastruktura techniczna:  

 w pasie drogowym ulicy Relaksowej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, 

 w pasie ulicy Tarasowej: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć 

wodociągowa, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna. 

 

1.5 POWIĄZANIE PRZETRZENNE PLANOWANEJ INWESTYCJI Z TERENAMI 

OTACZAJĄCYMI. 

 

 Planowana inwestycja na działach o nr geodezyjnych 124/21, 127/4, 235/12, 144/6, 

149/5, 160/5, 164/16, 184/8, 124/12, 126/12, 235/11, 145/4, 148/4, 161/10, 124/11, 126/11, 

235/5, 145/3, 148/6, 234/12, 188/8, 199/16, 202/2, 230/24, 231/24 znajduje się w sąsiedztwie 

terenów zurbanizowanych i zagospodarowanych. Powiązanie funkcjonalne zapewnione jest za 

pomocą istniejącej sieci dróg i ciągów pieszych oraz projektowanych. 

 Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na terenie stanowi naturalną kontynuację dla funkcji 

mieszkaniowej już istniejącej na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowym atutem 

koncepcji jest projekt lokalizacji budynku przedszkola, które z uwagi na „młody wiek” osiedla 

trafnie wpisze się w potrzeby wychowawczo-opiekuńcze najmłodszych mieszkańców osiedla. 

 

 Zagospodarowanie terenów wąwozu w małą architekturę i zieleń urządzoną będzie 

uzupełnieniem w postaci obszarów aktywnych przyrodniczo, ogólnodostępnych dla 

mieszkańców osiedla. 

 

1.6 OKREŚLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWYM SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA 

I UZBROJENIA TERENU. 

 

 Obecnie teren objęty koncepcją pozostaje niezagospodarowany i jest nieużytkowany 

przez Inwestora. Obszar porasta niska roślinność. Planowane zagospodarowanie terenu 

wprowadza funkcję mieszkaniową wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu 

podnosząc w ten sposób zdecydowanie walory użytkowe terenu. 
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1.7 WYKAZANIE, W JAKIM ZAKRESIE PLANOWANA INWESTYCJA NIE UWZGLĘDNIA 

USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

 

 Działki objęte opracowaniem położone są na terenie miasta Lublin, objętego 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część V C, 

uchwalonego Uchwałą nr 661/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Miasta Lublin i 

są oznaczone w planie jako tereny: ZP, 8MW i 14 MW oraz KDD. 

 Tereny opisane jako VC 5ZP przeznaczone  są pod tereny zieleni urządzonej z 

dopuszczeniem ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i rowerowych.  

Tereny znajdujące się na obszarach VC 8MW i VC 14MW to tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Teren VC KDD to teren dróg publicznych – ulice dojazdowe. 

Teren objęty niniejszą koncepcją leży ponadto w strefach: 

-  ESOCH – strefie ekologicznego systemu obszarów chronionych, 

- OW – strefa obserwacji archeologicznej – obszar o stwierdzonej lub domniemanej 

obecności reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa.  

 

Graficzny zasięg inwestycji w poszczególne strefy pokazuje załącznik nr 4. 

 

 Projektowana inwestycja przewiduje budowę obiektów mieszkaniowych i 

użyteczności publicznej natomiast w obszarze VC 5ZP miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza takiej zabudowy. 

 Planowane zagospodarowanie wąwozu jest zgodne z przeznaczeniem terenów w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

1.8 POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE  

LUDZI I INNE OBIEKTY BUDOWLANE. 

 
Zgodnie z Ustawą z dn. 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 

09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na  środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Dz. U. nr 257, poz. 2573) inwestycja dotycząca budowy zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z budynkiem użyteczności publicznej i 

zagospodarowanie terenu wąwozu przy ul. Relaksowej w Lublinie nie należy do rodzaju 

przedsięwzięć oddziałujących znacząco lub szkodliwie na środowisko 

przyrodnicze. 

 

Oddziaływanie zawiera się w granicach własnych inwestycji. 

 

Zapotrzebowanie w wodę i sposób odprowadzenia ścieków realizowane będzie  w 

oparciu o przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.  

Segregacja odpadów i wywóz odbywać się będzie w oparciu o umowę zawartą w 

miejscowym przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem i utylizacją odpadów.  
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1.9 WYKAZANIE, ŻE INWESTYCJA MIESZKANIOWA ODPOWIADA STANDARDOM, O 

KTÓRYCH MOWA W ROZDZ. 3 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. O 

UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI 

MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH. 

 
Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych art. 17. 

 

Rozdział 3 art. 17 pkt. 1 Inwestycję mieszkaniową lokalizuje się na terenie, który ma 

zapewniony: 

 

1. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w tym poprzez zjazd albo dostęp 

pośredni poprzez drogę wewnętrzną, której parametry zapewniają wymagania 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach odrębnych, przy 

czym minimalna szerokość drogi nie może być mniejsza nić 6 m; 

Planowana inwestycja została zlokalizowana na terenach z bezpośrednim 

dostępem do drogi publicznej – ulicy Relaksowej. Dostęp do projektowanych budynków 

jest zapewniony również od strony ul. Tarasowej poprzez istniejącą drogę wewnętrzną o 

wymaganej minimalnej szerokości 6 m oraz parametrach drogi ppoż.  

 

2. zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o 

której mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków; 

Planowana inwestycja została zlokalizowana na terenie z dostępem do miejskiej 

sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Relaksowej i 

Tarasowej; 

 

3. zgodnie z zapotrzebowaniem, dostęp do sieci elektroenergetycznej; 

Planowana inwestycja została zlokalizowana na terenie z dostępem do siec i 

elektroenergetycznej w pasie drogowym ul. Relaksowej i Tarasowej. 

 

Rozdział 3. Art. 17 pkt. 2 Inwestycję mieszkaniową lokalizuje się:  

 

1. W odległości nie większej niż 1000m, a w   miastach, w których liczba 

mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców – 500 m, od przystanku 

komunikacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym. 

Dla inwestycji zlokalizowanej na os. Botanik przy ul. Relaksowej jest dostęp do 

przystanków komunikacji zbiorowej MPK przy ul. Willowej w odległości 450m, gdzie 

dostępne są autobusy linii 2, 7, 37, 47. 

 

2. W odległości nie większej niż 3000m, a w  miastach, w których liczba 

mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców – 1500 m, od: 

a) Szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie 

dzieci stanowiącej nie mniej niż 7% planowanej liczby mieszkańców inwestycji 

mieszkaniowej, 

b) Przedszkola, która jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dziec iom 

w liczbie stanowiącej nie mniej niż 3,5% planowanej liczby mieszkańców 

inwestycji mieszkaniowej 
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Dla inwestycji zlokalizowanej na os. Botanik przy ul. Relaksowej zapewniony jest dostęp 

do Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz Przedszkola nr 86 w Zespole Szkół nr 12 przy ul. 

Sławinkowskiej 50 w odległości 1000m;  

 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 7% z 176 mieszkańców=13 uczniów, 

 - Przedszkole nr 86 – 3,5% z 176 mieszkańców=7 dzieci. 

 

Rozdział 3. Art. 17 pkt. 4 Inwestycję mieszkaniową lokalizuje się na terenie 

zapewniającym dostęp do urządzeń terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu 

o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców 

oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2. Zapewnienie dostępu następuje poprzez 

lokalizację w odległości nie większej niż 3000m, a w miastach, w których liczba 

mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców, 1500 m. 

 

 Dla projektowanej inwestycji zapewniono dostęp do terenów rekreacji i wypoczynku w 

odległości do 1500 m w postaci: boiska trawiastego, placów zabaw i siłowni zewnętrznej. 

Ponadto w odległości 1000 m zapewniony jest dostęp do boiska wielofunkcyjnego i 

boiska o nawierzchni z trawy położonych przy Zespole Szkół Nr 12 przy ul. 

Sławinkowskiej 50. 

 

Rozdział 3. Art. 17 pkt. 6 Budynki objęte inwestycją mieszkaniową: 

2) w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców – 

nie mogą być wyższe niż 14 kondygnacji nadziemnych. 

 

 Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne mają planowaną wysokość 6 

kondygnacji. 

 

Rozdział 3. Art. 17 pkt. 9 Planowana liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz 

powierzchni użytkowej mieszkań i wskaźnika wynoszącego 28 m2.  

 

 Dla planowanej inwestycji przyjęto następującą liczbę mieszkańców:  

 

4.927,65m2:28m2=176 mieszkańców. 

 

1.10   INFORMACJE POZOSTAŁE. 

 

Planowana inwestycja: 

 nie leży na terenach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, 

 nie znajduje się na terenach, o których mowa w art. 11 ust 1 ustawy, 

 nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

 nie zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy. 

 

Opracowanie: 

 

 

mgr inż. arch. Magdalena Olszewicz-Wątorska 

 

mgr inż.  Piotr Majcherski 
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