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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w 
odpowiedniej specjalności 

mgr inż. arch. Kamil Wójcik 

 
mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz 
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mgr inż. Mateusz Pietrukaniec 
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mgr inż. Rafał Kuchta 
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mgr inż. Tomasz Hudala 
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mgr inż. Marek Dudek 
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2. Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby 
samorządu zawodowego 

mgr inż. arch. Kamil Wójcik 

 
mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz 
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mgr inż. Mateusz Pietrukaniec 

 
 
mgr inż. Rafał Kuchta 
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mgr inż. Tomasz Hudala 

 
mgr inż. Marek Dudek 
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3. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

2021-08-04 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Oświadczamy, że projekt budowlany: 

Nazwa i adres inwestycji: 

Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach 

działki nr 1144/1, 1145 z k.m. 6 obręb: 0024 Komprachcice, jedn. ew: 160904_2 Komprachcice, 
ul. Kolejowa 

Imię i nazwisko Inwestora oraz jego adres:  Pracownia projektowa: 

Gmina Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

46-070 Komprachcice 

 

 

JW Projekt Jerzy Wójcik 
47-300 Krapkowice 
ul. Sienkiewicza 3/1 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Architektura, Projektant:  Architektura, Projektant sprawdzający: 
mgr inż. arch. Kamil Wójcik mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz 

Instalacje sanitarne, Projektant:  Instalacje sanitarne, Projektant sprawdzający: 
mgr inż. Mateusz Pietrukaniec  mgr inż. Rafał Kuchta 

Instalacje elektryczne, Projektant:  Instalacje elektryczne, Projektant sprawdzający: 

mgr inż. Tomasz Hudala  mgr inż. Marek Dudek 
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4. Oświadczenie o możliwości podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej 

2021-08-04 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, 
że obiekt nie ma możliwości podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej dla zamierzenia 

budowlanego objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę pn. 

Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach 

działki nr 1144/1, 1145 z k.m. 6 obręb: 0024 Komprachcice, jedn. ew: 160904_2 Komprachcice, 
ul. Kolejowa 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Projektant:   

mgr inż. Mateusz Pietrukaniec  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Komprachcicach, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. 

Infrastrukturą towarzyszącą są: 

- podjazd i nawierzchnia z kostki betonowej 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu oraz informacja o obiektach 
budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

Miejsce projektowanej inwestycji zlokalizowano na działkach 1144/1 i 1145 w 
Komprachcicach przy ul. Kolejowej. Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 
Teren objęty opracowaniem posiada sieci infrastruktury technicznej. 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się istniejące obiekty budowlane: 

- budynek Urzędu Gminy Komprachcice 

- budynek przeznaczony do rozbiórki wg odrębnego opracowania 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
Budowa przyłączy instalacji wody, kanalizacji, gazowej oraz instalacji elektro-energetycznej 
zgodnie z uzyskanymi warunkami wykonania przyłączy. 

b) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 
Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzyskanymi warunkami 
przyłączeniowymi. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo w teren 
Inwestora. Odprowadzenie substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych w garażu 
oraz placu przed garażem do projektowanego separatora ze zbiornikiem wybieralnym. 

c) układ komunikacyjny 
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Kolejowa (działka 1142) w 
Komprachcicach. 

d) sposób dostępu do drogi publicznej 
Zjazd istniejący z drogi publicznej  – ul. Kolejowa (działka nr 1142). 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
Teren planowanej inwestycji posiada pełne uzbrojenia terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej, gazowej. 

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącego ukształtowania i zagospodarowania terenów 
zielonych.  
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g) miejsca postojowe 
Przewiduje się pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych, jedno miejsce postojowe 

przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz trzy miejsca postojowe w części garażowej. 

h) miejsce gromadzenia odpadów 
Miejsce dla tymczasowego składowania odpadów stałych w wyznaczonym miejscu z boku 
budynku. Odbiór odpadów przez wyspecjalizowanych Odbiorców na podstawie zawartych 
odrębnych umów. 
 
 
4. Zestawienie powierzchni 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

WIELKOŚĆ TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ 

Działka 1144/1 oraz 1145 w zakresie opracowania 953 + 1043 = 1996 m2 

POWIERZCHNIE ZABUDOWY ISTNIEJĄCA 

Projektowane obiekty budowlane 504,1 m2 

Istniejące obiekty budowlane w zakresie opracowania 349,0 m2 

POWIERZCHNIE DOJAZDÓW, CHODNIKÓW, TARASÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Powierzchnie utwardzone projektowane: chodniki 58,2 m2 

Powierzchnie utwardzone projektowane: podjazd 298,2 m2 

Projektowana opaska żwirowa 26,5 m2 

Powierzchnie utwardzone istniejące 359,5 m2 

POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE I BIERNE 

Powierzchnia biologicznie czynna ( 400,5 m2 ) 20,1 % 

Powierzchnia biologicznie bierna ( 1595,5 m2 ) 80,2 % 

INNE POWIERZCHNIE NIEZBĘDNE DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI 
MPZP LUB WZZT 

Powierzchnia zabudowy (504,1 + 349,0 = 853,1 m2) 42,7 % 

Intensywność zabudowy (504,1 + 761,7 = 1265,8 m2) 63,4 % 

 

5. Informacje i dane 

a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania tego terenu wynikających z 
aktów prawa miejscowego lub WZZT 

Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze ujętym w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Komprachcice. 

UCHWAŁA NR VII.40.2019 z dnia 28 maja 2019 r. 

Teren usług (dz. 1144/1) oraz usług publicznych (dz. 1145), oznaczony na rysunku planu 
symbolami 4U oraz 3UP:  
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Wymagania dotyczące terenu 4U: 

1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 4U, dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe – usługi. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów 
towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym: 

1) dojazdów wewnętrznych; 
2) parkingów i miejsc postojowych; 
3) budynków gospodarczych; 
4) infrastruktury technicznej; 
5) zieleni; 
6) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe. 

3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej; 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej; 
3) intensywność zabudowy: 

a) minimalna - 0,01; 
b) maksymalna - 1,4. 

4) maksymalna wysokość zabudowy – 12m; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości: 

a) 5m od linii rozgraniczającej drogi klasy głównej, oznaczonej symbolem KDG, 
b) 10m od linii rozgraniczającej terenu kolejowego, oznaczonego symbolem KK; 

6) w zakresie kształtowania dachów: 
a) dachy symetryczne, dwuspadowe lub czterospadowe, 
b) kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi 20°-45°, 
c) dopuszcza się dachy płaskie i łukowe, 
d) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, czerni i grafitu, 
e) dopuszcza się lukarny oraz dowolne rozwiązania doświetleń poddaszy. 

 

Wymagania dotyczące terenu 3UP: 

1. Wyznacza się tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 3UP i 4UP, 
dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren usług publicznych; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów 
towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym: 

1) dojazdów wewnętrznych; 
2) parkingów i miejsc postojowych; 
3) infrastruktury technicznej; 
4) zieleni; 
5) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe. 

3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 



JW PROJEKT Jerzy Wójcik, ul. Sienkiewicza 3/1, 47-300 Krapkowice 

STRONA 17 

 

1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej; 
2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej; 
3) intensywność zabudowy: 

a) minimalna - 0,01, 
b) maksymalna - 1,8; 

4) maksymalna wysokość zabudowy – 12m; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, odpowiednio, zgodnie z rysunkiem planu, w 
odległości: 

a) 3m od linii rozgraniczającej drogi klasy głównej, oznaczonej symbolem KDG, 
b) od 5m do 8m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, oznaczonej 
symbolem KDW; 

6) w zakresie kształtowania dachów – dachy płaskie. 

 
Wymagania dotyczące miejsc postojowych: 

W zakresie parkowania pojazdów obowiązują następujące ustalenia: 

1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie stanowisk postojowych, w ilości 
niezbędnej dla obsługi, lecz nie mniejszej niż: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej - 2 miejsce postojowe na 
mieszkanie, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe na mieszkanie, 
c) dla zabudowy usługowej – 1 stanowisko postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej, 
ale nie mniej niż 1 stanowisko, 
d) terenowe obiekty sportowo - rekreacyjne - 1 miejsce postojowe na 10 użytkowników 
i miejsc dla widzów, 
e) działalność produkcyjno - usługowa - 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych osób, 
ale nie mniej niż 2 stanowiska; 

2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych w formie: 
a) garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących, 
b) terenowych miejsc parkingowych, 
c) wiat; 
 

b) ochrona konserwatorska 
Teren, na którym projektowane są obiekty budowlane, nie jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

c) wpływ eksploatacji górniczej 
Planowane zamierzenie budowlane znajduje się poza terenem wpływu eksploatacji górniczej. 

d) przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Teren, którego dotyczy zmiana sposobu zagospodarowania nie jest położony w zasięgu 
obszarów lub terenów, o których mowa w art. 73 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Planowana gospodarka wodno-ściekowa prowadzona na terenie obiektu na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia nie będzie zagrażać środowisku.   
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Pod względem oddziaływania akustycznego, funkcjonowanie obiektu nie będzie powodować 
przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska w porze dziennej i nocnej 
na najbliższych terenach normowanych. 

Obiekt posiadać będzie również infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie właściwej 
gospodarki odpadami, zatem realizacja planowanego przedsięwzięcia przy zachowaniu 
wymagań wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych z zakresu odzysku, 
unieszkodliwiania i gromadzenia odpadów nie budzi zastrzeżeń. 

Rozwiązania projektowe i funkcjonalne oraz wyposażenie technologiczne obiektów eliminować 
będą zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów. 

Zaprojektowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne eliminują negatywne 

oddziaływania na środowisko. W związku z tym, nie przewiduje się działań mających na celu 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i system ochrony wybranych elementów przyrody - 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk chronionych gatunków flory i fauny oraz integralności tego 

obszaru. Reasumując można stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących 
zmian w środowisku przyrodniczym, gdyż nie wpłynie w istotny sposób na naruszenie 
powiązań przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych obiegów – zwłaszcza wodnego, nie 
spowoduje naruszenia terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na kształtowanie warunków 

mikroklimatu pomimo tego, iż wiąże się z ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu oraz 
lokalny krajobraz. 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Drogi pożarowe 
Do budynku o gęstości obciążenia ogniowego do  500 MJ/m2 i powierzchni mniejszej od 20000 

m2 oraz ZL III niski do 1000 m2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), dojazd pożarowy nie jest wymagany. Dojazd 
będzie ponadnormatywnie zapewniony wzdłuż dłuższego boku budynki z  drogi wojewódzkiej 
ul. Kolejowej. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 
Wymagana wydajność wodociągu, do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 
pożaru, dla budynku o powierzchni strefy pożarowej 192,15 m2 i gęstości obciążenia 
ogniowego do 500 MJ/m2, oraz ZL III o kubaturze brutto do 5000 m3 i powierzchni mniejszej 
niż 1000 m2 wynosi 10 dm3/s. 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożarów, zapewniona będzie z  istniejącego hydrantu DN 80 

położonego w odległości ok. 56 m od budynku w ulicy Ks. Prałata Bolesława Bilińskiego przy 
wjeździe na parking Urzędu Gminy. 
 
7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego 

Brak. 
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8. Obszar oddziaływania obiektu  

Podstawa formalno-prawna włączenia 
do obszaru objętego oddziaływaniem 

Uwagi 
Nr ewid. 

działki 

działki Inwestora, na których zlokalizowana jest inwestycja 1144/1 
1145 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409 z późn. zmianami) 

Art. 5 
ust. 1 

Projektowana inwestycja nie doprowadzi 
do ograniczenia pobliskich terenów w 

zakresie zapewnienia im wskazanych w 
tym przepisie wymagań ogólnych. 

- 

Rozp. Min. Infrastruktury 
z dn. 12 kwietnia 2002 r. w/s 

warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 

usytyowanie 
(Dz. U. Nr 75. poz. 690 z późn. 

zmianami) 

§12 

Odległości ścian od sąsiednich działek 
budowlanych: 

• 4 m ścianą bez okien od granicy 
działki 1144/2 

• 3 m ścianą bez okien od granicy 
działki 1148/11 oraz 1148/3 

 - 

§13 

Z uwagi na lokalizację nie występuje 
zjawisko przesłaniania w odniesieniu do 

terenów zabudowanych i 
niezabudowanych 

- 

§40 
§60 

Z uwagi na umiejscowienie obiektu - nie 
występuje zjawisko zacieniania 

- 

§271
-273 

• Od strony istniejącego budynku 
Urzędu Gminy zaprojektowano 
ścianę oddzielenia 
przeciwpożarowego REI 60, 

• Od strony działek 1148/11 i 
1144/2 zaprojektowano ścianę 
oddzielenia przeciwpożarowego 
REI 60 

- 

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. 1985 

Nr 14 poz.60 z późn. zmianami) 

Art. 
43 

Min. odległość od krawędzi drogi 
wojewódzkiej 8m zachowana 

- 

 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach Inwestora – działki nr 
1144/1 oraz 1145 z k. m. 6. 
 
9. Zgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Wymagania dotyczące terenu 4U: 

1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem 4U, dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe – usługi – warunek spełniony. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów 
towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym – warunek spełniony: 

1) dojazdów wewnętrznych; 
2) parkingów i miejsc postojowych; 
3) budynków gospodarczych; 
4) infrastruktury technicznej; 
5) zieleni; 
6) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe. 
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3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70% powierzchni działki budowlanej– 42,7% 
- warunek spełniony 

2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 10% powierzchni działki budowlanej – 
20,1% - warunek spełniony 

3) intensywność zabudowy – 0,63 - warunek spełniony: 
a) minimalna - 0,01; 
b) maksymalna - 1,4. 

4) maksymalna wysokość zabudowy – 12m – 5,80 m – warunek spełniony 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości – warunek 

spełniony: 
a) 5m od linii rozgraniczającej drogi klasy głównej, oznaczonej symbolem KDG, 
b) 10m od linii rozgraniczającej terenu kolejowego, oznaczonego symbolem KK; 

6) w zakresie kształtowania dachów: 
a) dachy symetryczne, dwuspadowe lub czterospadowe, 
b) kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi 20°-45°, 
c) dopuszcza się dachy płaskie i łukowe – dach płaski – warunek spełniony 
d) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu, czerni i grafitu, 
e) dopuszcza się lukarny oraz dowolne rozwiązania doświetleń poddaszy. 

 

Wymagania dotyczące terenu 3UP: 

1. Wyznacza się tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 3UP i 4UP, 
dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren usług publicznych – warunek spełniony; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe – warunek spełniony. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów 
towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym – warunek spełniony: 

1) dojazdów wewnętrznych; 
2) parkingów i miejsc postojowych; 
3) infrastruktury technicznej; 
4) zieleni; 
5) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe. 

3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej – 
42,7% - warunek spełniony 

2) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej – 
20,1% - warunek spełniony 

3) intensywność zabudowy - 0,63 - warunek spełniony: 
a) minimalna - 0,01, 
b) maksymalna - 1,8; 

4) maksymalna wysokość zabudowy – 12m – 5,80 m – warunek spełniony 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, odpowiednio, zgodnie z rysunkiem planu, w 
odległości – warunek spełniony 

a) 3m od linii rozgraniczającej drogi klasy głównej, oznaczonej symbolem KDG, 
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b) od 5m do 8m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, oznaczonej 
symbolem KDW; 

6) w zakresie kształtowania dachów – dachy płaskie – dach płaski – warunek spełniony 

 

Wymagania dotyczące miejsc postojowych: 

W zakresie parkowania pojazdów obowiązują następujące ustalenia: 

1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie stanowisk postojowych, w ilości 
niezbędnej dla obsługi, lecz nie mniejszej niż: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej - 2 miejsce postojowe na 
mieszkanie, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 miejsce postojowe na mieszkanie, 
c) dla zabudowy usługowej – 1 stanowisko postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej, 
ale nie mniej niż 1 stanowisko – wymagane 432/50 = 8,64 – zapewniono 9 miejsc 
parkingowych – warunek spełniony 
d) terenowe obiekty sportowo - rekreacyjne - 1 miejsce postojowe na 10 użytkowników 
i miejsc dla widzów, 
e) działalność produkcyjno - usługowa - 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych osób, 
ale nie mniej niż 2 stanowiska; 

2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych w formie : 
a) garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących – 3 miejsca, 
b) terenowych miejsc parkingowych – 6 miejsc, 
c) wiat; 

– warunek spełniony 

 

Założenia planu zostały spełnione. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

S P I S  R Y S U N K Ó W  

 
Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora oraz 
jego adres 

Gmina Komprachcice 
46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 3 

 
PROJEKTY 
NADZÓR 

I EKSPERTYZY 
W 

BUDOWNICTWIE 
 

Jerzy Wójcik 
ul. Sienkiewicza 3/1 
47-300 Krapkowice 

Tel. 77 4 661 443 

Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Komprachcicach 

Adres i kategoria obiektu budowlanego 46-070 Komprachcice 
ul. Kolejowa 
Kategoria obiektu budowlanego: 
XII – budynki administracji publicznej 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: (160904_2) Komprachcice 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0024 Komprachcice 

Numery działek ewidencyjnych: 1144/1, 1145 z k. m. 6 

RYSUNEK NAZWA  

M Mapa do celów projektowych 
 

PZT Projekt zagospodarowania terenu 
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1. M – Mapa do celów projektowych 
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2. PZT – Projekt zagospodarowania terenu 

 


