CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest stacja podnoszenia ciśnienia wody wraz z przewodami
zasilającymi w miejscowości Jakubów; gmina Jakubów, działka nr 1060/4, 764, 531/1
2.

Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane w nim zmiany.

Zagospodarowanie terenu na którym będzie realizowana inwestycja stanowi pas
drogowy drogi powiatowej (jezdnia asfaltowa), działka z budynkiem mieszkalnym gdzie
zostanie wykonane włączenie do istniejącego wodociągu i działka o charakterze rolnym gdzie
zostanie zlokalizowana stacja podnoszenia ciśnienia wody.
Zmianą w zagospodarowaniu terenu będzie stacja podnoszenia ciśnienia, która zostanie
wygrodzona.
3.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiła stacja podnoszenia ciśnienia i
sieć wodociągowa.
Stacja wodociągowa będzie budowlą podziemną wykonaną z kręgów żelbetowych DN
2,5. Elementem nadziemnym będzie wywiewka, szafka sterownicza i ogrodzenie.
Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie zmieni ukształtowania terenu i zieleni.
4.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:
Powierzchnia zabudowy projektowanej pompowni wody i wodociągu – ok 14,5 m2.
w tym wodociąg 9 m2 a stacja podnoszenia ciśnienia wody 5,5 m2

5.

Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie.

Teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytków i nie podlega ochronie.
6.

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu
górniczego.
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.

Nie istnieją i nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.
8.

Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robót budowlanych.
Określa się niski stopień skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych.

