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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1/-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2013 –W sprawie

szczegółowego zakresu i formy   projektu budowlanego /Dz.U.Nr 2013 ,poz.762  /
2/-  Zlecenie inwestora i program  funkcjonalny wraz z koncepcją , 
      zatwierdzone  przez inwestora
3/-  Podkład mapowy – mapa zasadnicza do celów proj. opracowana   w  skali  1:500  
4/ - Ustalenia decyzji o warunkach  zabudowy wydanej  przez Burmistrza M.Nowy Targ
5/-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn.5 lipca 2013 r -W sprawie warunków 
      technicznych jakim powinny  odpowiadać budynki  i ich usytuowanie  z  poźn. 
      zmianami 
6/- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury- W sprawie informacji dotyczącej
      bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia 
7/- Ustawa  Prawo Budowlane
8/-  Ustawa -O odpadach  
9/-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji- W sprawie  ochrony 
       p-pożarowej  budynków  i innych obiektów budowlanych i terenów    
10/- Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r.  
        Dz.U.03.98.902  W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
       amoniakalnych instalacji  chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego
        (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2003 r.) . 
11/. Normy PN-EN 378 -2012 Instalacje ziębnicze i pomp ciepła – Wymagania dotyczące
       bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
12/- Opinie i uzgodnienia , projekty branżowe.
13/-Wytyczne  technologiczne  opr.  GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o. 

 

 



 

2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
 
1.PRZEDMIOT ZAGOSPODAROWANIA
- budowa  budynku  technicznego tzw.  maszynowni -zabezpieczającej  zakład 
produkcji  mleczarskiej w czynnik  chłodu  wykorzystywany  w  procesach  
technologicznych  z  budowa  wewnętrznej instalacją  technologii  
chłodniczej ,wewnętrznej   instalacją  energii  el,wewnętrznej instalacją  kanalizacji  
sanitarnej, wewnętrznej instalacją  kanalizacji deszczowej, instalacją  wentylacji  
mechanicznej , skraplacza natryskowo-wyparnego z konstrukcją  wsporczą, stacji 
transformatorowej,powierzchniami   utwardzonymi.     

2. ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁEK
Przedmiotowe działki położone są w wschodniej  części m.Nowy Targ 
zagospodarowane są budynkami  produkcyjnymi,technicznymi , magazynowymi  i 
biurowo-socjalnymi. Działki są terenem ogrodzonym i  wyposażonym  w  teren  
zieleni  trawiastej, sieci energii  el. n/n ,kan.sanitarnej ,kanalizacji  
deszczowej ,c.o,wodociągowej z własnej  studni.
Działki sąsiednie  od strony wschodniej  stanowią teren  potoku Czerwonka, od 
strony  zachodniej są zabudowane budynkami  usługowymi  i  mieszkalnymi. Od  
strony  południowej  pozostaje  pas drogowy drogi krajowej nr 49.Dojazd do działki 
z ulicy Jana Pawła II, dojście w pasie ulicy oraz chodnika ulicznego .   

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

 W ramach  projektowanego zagospodarowania działki  przewiduje się 
1-budowę budynku technicznego ,niskiego ,wolnostojącego, nie podpiwniczonego 
jednokondygnacyjnego zlokalizowanego  na przedmiotowych działkach  w ich  
centralnej  części.
Po wykonaniu  wykopów pod budynek należy  zgłosić  konieczność   potwierdzenia 
przez  geologa  określonych  oceną  geotechniczną  warunków posadowienia  . 
Uwaga -Przed przystąpieniem do wykonania wykopu dokonać geodezyjnego 
wytyczenia obrysu rozbudowanej  części  budynku w nawiązaniu do granic działek 
sąsiednich a później ław fundamentowych w wykopie.
Ewentualne różnice szerokości działek z wymiarami w projekcie należy  zgłosić 
autorowi obiektu  na etapie wytyczania  tej części  budynku.   
W przypadku dokonania  odkrywek nie zinwentaryzowanych geodezyjnie  
elementów podziemnych ,niewypałów lub obiektów archeologicznych  należy  
wstrzymać prace ziemne ,powiadomić o tym fakcie służby konserwatorskie   i  
archeologiczne lub policję.
W ramach prac zwianych z wykonaniem  przyłączy i wewnętrznych  instalacji   
należy zwrócić szczególną uwagę na złożoność  przebiegów przyłączy i  instalacji 
wewnętrznych oraz na możliwość  jednostkowego występowania zmian  ich  
przebiegu.

2.budowę   
-budowę wewnętrznej instalacji  wodociągowej i hydrantowej z istniejącej  na  
terenie  zakładu  własnej  sieci  wodociągowej . 

 



 

Przesłanianie obiektów
-w projektowanej zabudowie w stosunku do  istniejących zabudowań sąsiednich nie 
występuje przesłanianie obiektów istniejących. Zachowano też w takiej sytuacji  kąt 
60 stopni  pola  widzenia z okna w  budynkach  istniejących

Linia  zabudowy.
W lokalizacji budynku zachowano  linię zabudowy  określoną  w  zapisach  decyzji  
o  ustaleniu  warunków  zabudowy dla  w/w inwestycji.

4.ZESTAWIENIE 
POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI  ZAGOSPODAROWANYCH DZIAŁEK .

 1.Powierzchnia  działek dz.nr. ewid. 19597, 19598, 19599, 16324/3, 16323/3
 -22 356 m2 w obszarze opracowania  zawartego  w  polu  A-J

-Powierzchnia  zabudowy  projektowanej  -400.00m2  razem z istniejącą – 
6900.16m2 co stanowi  30.86% - powierzchni opracowania zawartego w  polu  A-J 
 
-Powierzchnia  biologicznie  czynna  wynosi 5249 m2 co stanowi 23.4% 
powierzchni  opracowania  zawartego  w  polu  A-J
 
-Powierzchnia  utwardzona w  polu  A-J stanowi 45.74 %  
  
5. ZGODNOŚĆ Z  ZAPISAMI  DECYZJI  O  WARUNKACH ZABUDOWY 
     DECYZJA O WARUNKACH   ZABUDOWY   Nr 1143  znak: RiU.6730.22.2018  

1.   Warunki i wymagania wynikające z ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1)   Na   mapie   w   skali    1:1000    stanowiącej    część   graficzną   decyzji   
wyznaczono    liniami rozgraniczającymi teren inwestycji obejmujący części działek nr 
ewid. 19597,  19598,  19599, 16324/3, 16323/3.
Na terenie inwestycji zlokalizowany jest zakład produkcji mleczarskiej, w tym: budynek
produkcyjny wraz z budynkami techniczno-magazynowymi oraz drogi wewnętrzne, 
place, infrastruktura techniczna, istniejący zjazd z drogi publicznej itp.
2)   Na   terenie   inwestycji   ustala   się   realizację   projektowanego   zamierzenia   
polegającego   na rozbudowie zakładu produkcji mleczarskiej o budynek techniczny tj. 
maszynownię chłodniczą na bazie amoniaku wraz z infrastrukturą techniczną.
3)   Ustala się dla projektowanej inwestycji następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu:
a.istniejąca, nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na załączniku graficznym nr l
pozostaje bez zmian.
b. wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 
inwestycji łącznie (istniejąca i projektowana zabudowa) do 31%-projektowany  
wskaźnik 30,86% warunek  spełniony
c. szerokość elewacji frontowej (od strony wjazdu na teren inwestycji) od 15m do 26m-
projektowana  szerokość  elewacji -20m  z konstrukcją  skraplacza 26m warunek  
spełniony
d. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do okapu, od strony wjazdu na teren 
inwestycji) od 5m do 8m. Zgodnie z § 7.2.rozporządzenia wysokość tą mierzy się od 
średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku- proj.wysokość 
wynosi  7.94m -warunek  spełniony
e. geometria dachu:

 



 
- dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia do 20°. Wysokość budynku (od 
poziomu terenu do górnej powierzchni dachu lub wysokości głównej kalenicy dachu 
dwuspadowego) od 8m do 12m-projektowany dach  dwuspadowy o  kącie  
nachylenia do 20°, wysokość kalenicy 11.89 m warunek  spełniony
f. udział powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 22% terenu inwestycji 
projektowana  powierzchnia  biologiczne  czynna  - 23.4% warunek  spełniony
4) Inwestycję należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi oraz przepisami szczególnymi.
2. Warunki wynikające z ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa   
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) Inwestycja  nie  wymaga  uzyskania   decyzji   o   środowiskowych   
uwarunkowaniach   zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2) Zasięg negatywnego oddziaływania inwestycji winien być ograniczony do terenu 
istniejącego zakładu produkcji mleczarskiej i nie może naruszać interesu osób trzecich.
3) Wprowadzenie   do   powietrza   gazów,   pyłów   oraz   emisja   hałasu   nie   mogą   
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami inwestycji i 
nie mogą naruszać interesów osób trzecich.
4) Do ogrzewania należy stosować nośniki nie powodujące zwiększonej emisji pyłu jak 
dotychczas gaz -zasilanie w  ciepło  z  istniejącej kotłowni  na  gaz  -warunek  
spełniony
5) Projektowana  inwestycja w fazie   realizacji i eksploatacji  w zakresie  ochrony  
powietrza atmosferycznego, środowiska przyrodniczego oraz  gruntowo-wodnego   
winna być zgodna z przepisami odrębnymi.
6) Gospodarkę odpadami komunalnymi należy prowadzić zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz z Regulaminem Utrzymania Czystości
i Porządku na terenie Gminy Miasta Nowy Targ.
Postępowanie z odpadami powstającymi w związku z prowadzoną działalnością ma być
zgodne z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach-inwestor posiada  
umowy  na  utylizacje  odpadów  powstających w  zakładzie.
7) Teren inwestycji jest wyłączony z użytkowania rolniczego.
Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów teren objęty wnioskiem stanowi części działek 
nr ewid. 19597, 19598, 19599 o użytku Ba - tereny przemysłowe oraz części działek 
16324/3, 16323/3  użytku B i- inne tereny zabudowane-działki nie  pozostają  w  
terenie  zmeliorowanym .
8)Teren inwestycji  położony jest w granicach udokumentowanych wód   podziemnych  
tj. Zbiornika Wód Podziemnych nr 440.
Marszałek Województwa Małopolskiego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o 
warunkach zabudowy w odniesieniu do ww. udokumentowanych wód podziemnych nie 
wyraził swojego stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o 
uzgodnienie projektu decyzji, wobec czego zgodnie z art. 53.ust. 5 ww. ustawy projekt 
decyzji uznaje się za uzgodniony.
9)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu uzgodnił planowaną 
inwestycję pod względem wymogów sanitarno - higienicznych bez zastrzeżeń - Opinia 
Sanitarna Nr 60/2018 z dnia 19.10.2018r., znak: PSSE.NNZ.420-230-2/18.
10)  Nie ustala się nakazów i zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego, z uwagi na brak obszarów i obiektów podlegających ochronie
konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym należy 
wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiednio 
zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Nowym Targu, a jeśli nie jest to 
możliwe Burmistrza Miasta Nowy Targ.

 



 

3.   Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
1) Dostęp terenu inwestycji do drogi publicznej ul. Jana Pawła II (dz. nr ewid. 19759)- 
drogi krajowej nr 49 poprzez istniejący zjazd i dojazd po części działek nr ewid. 
16323/3, 16324/3.
2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  i Autostrad w  Krakowie   postanowieniem   z 
dnia 26.10.2018r., znak: O.Kr.Z-3.4351.13.42.2018.mp.l.pozytywnie uzgodniła projekt 
decyzji  o wz w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi 
krajowej nr 49 Nowy Targ-Jurgów-Gr. Państwa- zarządcą drogi wydał  oświadczenie  
o  połączeniu działek z drogą  publiczną  istniejącym  zjazdem
3) Na terenie inwestycji nie ustala nowych miejsc postojowych. Miejsca postojowe jak 
dotychczas.
4) Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z warunkami zarządcy sieci- inwestor  
posiada własną stację  trafo a  nowa  stacja  zostaje poza układem pomiarowym 
/jako  wewnętrzna  instalacja /w ramach istniejącego przydziału  mocy zgodnie  z 
umową z  Tauron.
5) Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z warunkami MZWiK w 
Nowym Targu Spółka z o.o. lub z istniejącej na terenie zakładu studni- zgodnie z 
przepisami odrębnymi-zasilanie w wodę z własnej studni  głębinowej  na  pobór  
wody  inwestora  posiada a pozwolenie wodno prawne. Ilość wody  będzie  
pozostawać  na takim  samym  poziomie  ilościowym w związku z tym ze inwestor  
posiada  już instalacje  technologiczną chłodu a obecna  inwestycja  jest jej 
zamianą technologiczno-lokalizacyjną .
6) Odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach 
określonych przez MZWiK w Nowym Targu Spółka z o.o-odprowadzenie  ścieków  
bytowych  bez zmian .Inwestor  posiada  własną  podoczyszczalnię  ścieków oraz  
umowę  z MZWIK  na  odprowadzenie  ścieków  oczyszczonych  z jego 
podoczyszczalni . Skład  i  rodzaj ścieków  nie  ulega zmianie  w  związku  z tym  iż 
inwestor  posiada  już taką technologie   na terenie  zakładu  a  zgodnie  z  danymi  
technologicznymi  uzyskanymi  od dostawcy  urządzeń  i  samego inwestora będą  
te ilości  i skład  takie  same. 
7) Odprowadzenie wód opadowych z terenu Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Nowym 
Targu do potoku Czerwonka, zgodnie z Decyzją  Starosty Nowotarskiego z dnia   
05.12.2016r.znak:OS.6341.1.88.2016 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.
8)Zaopatrzenie w gaz zgodnie z warunkami zarządcy sieci-zasilanie  własnej kotłowni 
w gaz -bez zmian 
4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i 
uprawnień osób trzecich - art. 63 ust. 2 ustawy.
Należy zapewnić warunki ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków
łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na
działkach sąsiednich, przed uciążliwościami spowodowanymi przez hałas, wibracje, 
zakłócenia energetyczne i promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, 
wody i gleby.

Pozostałe  uwarunkowania
 Działka podlega uwarunkowaniom-  
1-Ochrona przyrody  - na terenie inwestycji nie występuje roślinność podlegająca 
ochronie.  

2.Ochrona krajobrazu –budynek będzie wkomponowany w konfigurację terenu o 
formie dostosowanej do form pozostających na tym  terenie. Województwo 
Małopolskie pozostaje w strefie Małopolskiego Obszaru  Chronionego  Krajobrazu 

 



 
teren inwestycji  nie pozostaje w strefie  tej ochrony  a za tym nie  narusza zapisów  
tego  obszaru.

3.Ochrona dróg publicznych – projektowana  inwestycja  pozostaje  poza pasem 
rozgraniczającym  drogi publicznej , wjazd na działkę  istniejącym zjazdem 
publicznym .

4.Ochrona dóbr kultury  i zabytków- projektowana inwestycja nie będzie miała 
negatywnego wpływu na zabytki-w terenie  inwestycji  oraz  jej sąsiedztwie  nie ma 
zabytków, w pobliżu nie występują pomniki przyrody .

5.Działka  nie pozostaje w strefie terenów górniczych, inwestycja  nie  oddziałuje 
na  w/w obszar, dla  inwestycji wykonano geotechniczne  warunki  posadowienia.
Prowadzona eksploatacja górnicza   na w terenach  najbliższych inwestycji  - 
obszarów  Klikuszowa -Obidowa  nie będzie miała szkodliwego wpływu na 
realizację przedmiotowej inwestycji.
Ze względu  na charakter eksploatacji nie powodującej odkształceń powierzchni, nie
ma konieczności prowadzenia profilaktyki ochronnej powierzchni. 
Przeprowadzone badania  geotechniczne nie wykazują  również   pozostawania  na  
terenie działek  inwestora - terenów  osuwiskowych.

6.Obszar ponadnormatywnego oddziaływania obiektu-  nie przewiduje się 
ponadnormatywnej uciążliwości  inwestycji  i nie wymaga to wyznaczenia 
ponadnormatywnego obszaru oddziaływania.  
Przedmiotem  inwestycji jest wymiana instalacji  na nową  służącą tej samej  
istniejącej na  terenie zakładu  technologi produkcyjnej. Nowa  instalacja nie  
generuje  wzrostu  zanieczyszczeń  płynnych  ,  pyłowych  czy ponadnormatywnych
emisji hałasu .
Inwestor w ramach istniejącego przydziału mocy zgodnie z umową z Tauron 
posiada własną stację  trafo i projektuje  nowa  stacje jako wewnętrzna instalacja  
poza złączem  głównym.
Skład  i  rodzaj ścieków  nie  ulega zmianie w związku  z tym  iż inwestor  posiada  
już taką technologie na terenie  zakładu oraz podczyszczalnie  a  zgodnie  z  
danymi  technologicznymi  uzyskanymi  od dostawcy  urządzeń i  samego 
inwestora te ilości  i skład będą  takie same. 
Inwestycja  nie  wymaga  uzyskania   decyzji   o   środowiskowych   
uwarunkowaniach   zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

7.Wymogi  w  zakresie   przeciwdziałania   skutkom awarii  przemysłowych, w 
odniesieniu  do  przedsięwzięć  zaliczonych do zakładów  stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
środowiska.
Inwestycja  nie należy  do przedsięwzięć  zaliczonych do zakładów  stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 
środowiska.
Zastosowane  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne  powinny ograniczać   do 
minimum  negatywne  oddziaływanie na środowisko  projektowanego  obiektu i 
możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych. 
Faza budowy:
W trakcie realizacji inwestycji najistotniejszym zagrożeniem dla najbliższego 
otoczenia i ludzi przebywających na terenie objętym inwestycją może być 

 



 
zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, w 
związku z awarią używanych pojazdów i maszyn na paliwa silnikowe, a także 
wyciekami magazynowanych olejów i smarów, wykorzystywanych do bieżącej 
konserwacji ww. urządzeń. 
W celu zapobiegania takim awariom i zminimalizowania ich skutków wskazuje się:
-zorganizować zaplecze budowy na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed 
skażeniem gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne, -
wykorzystywać materiały atestowane do montażu sieci, prace związane z budową 
instalacji muszą być wykonywane przez uprawnione osoby, 
-należy stosować sprzęt budowlany sprawny technicznie. 
Faza eksploatacji:
Powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed wystąpieniem zdarzeń 
powodujących nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj.: 
-środki techniczne:   instalacje elektryczne, prawidłowa eksploatacja urządzeń 
technicznych, środki do usuwania ropopochodnych,
- środki subiektywne: zakaz palenia w miejscach narażonych na powstanie wybuchu
lub pożaru, przeszkolenie pracowników, nadzór nad przestrzeganiem przez 
pracowników instrukcji obsługi urządzeń, podnoszenie świadomości ekologicznej 
pracowników.

6.INFORMACJA 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- poziom hałasu  nie  będzie większy od  dopuszczalnego w strefie 
zabudowy produkcyjnej  i   mieszkalno-usługowej . 
Ze względu  na  zastosowanie elektrycznego  i gazowego ogrzewania -nie 
przewiduje  się zagrożeń dla otoczenia  i środowiska  naturalnego przekroczenia  
emisji  pyłów i  promieniowania.
Na terenie planowanej inwestycji nie występują zwierzęta chronione ani też 
chronione rośliny. Najbliższym obszarem Natura 2000 są Gorce  kod PLB120001,    
Luboń Wielki  kod PLH120043,Ostoja Gorczańska  kod PLH120018.
Obszary te  stanowią cenny zasób zróżnicowanych siedlisk gatunków zwierząt 
rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem     
Ze względu na charakter i lokalizację inwestycji poza obszarem Natura 2000,   
realizacja  inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały w/w obszary.

W przewidywanym  zasięgu oddziaływania  nie ma parków narodowych ,leśnych 
kompleksów  promocyjnych , terenów ochrony uzdrowiskowej  oraz obszarów, na 
których znajdują się  pomniki historii wpisane na „listę dziedzictwa światowego „.

Środowisko przyrodnicze tego obszaru  jest częściowo przekształcone  przez 
człowieka. 

Nie występują tutaj obiekty przyrodnicze prawnie chronione.
W przedmiotowym przedsięwzięciu  nie przewiduje się  umiejscawiania substancji 
niebezpiecznych. 

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.Projektowana  inwestycja  należy  do budynków o kategorii  PM o  obciążeniu  
ogniowym  500< 1000 Mj/m2. 

 



 
Budynek istniejący  produkcyjny nr.4 i projektowany   posiadają  powierzchnie  
wewnętrzną : istn-6118.78m2  proj. 386.56m2 łącznie =6505.34m2 i  nie  
przekracza dopuszczalnej  powierzchni strefy  pożarowej /8000m2/

2.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.                                       
Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla budynku wynosi                    
20 dm3/s. Dla celów  ochrony pożarowej  pozostają istniejące hydranty zewnętrzne 
zlokalizowanych w normatywnych odległościach od budynku.

3.Droga pożarowa.
Do budynku niskiego zaliczonego do kategorii PM o obciążeniu  ogniowym  
500< 1000 Mj/m2-nie  jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej.
Wzdłuż  i do  budynku doprowadzona  na terenie właściciela działek   przelotowa 
droga utwardzona  z możliwością  zawracania na  placu o wymiarze  min.20x20m.
Budynek nie posiada pomieszczeń zagrożonych wybuchem  .

8. KONFIGURACJA  POWIERZCHNI   UTWARDZONYCH  I 
KANALIZACJA  DESZCZOWA – 
W otoczeniu  budynku  zaprojektowano na projektowanej  powierzchni      
komunikację  dla  pojazdów  osobowych .  
Powierzchnia  ta  posiadać będzie po obwodzie obramowanie z krawężnika co  
eliminuje  możliwość zalewania działek  sąsiednich-woda  spływa po obrzeżach na  
teren  działki inwestora . 

9.ZAGOSPODAROWANIE  MASAMI ZIEMNYMI
W  ramach  inwestycji  nie  przewiduje się poruszania  dużymi  masami  ziemi, 
wycinania  drzew i  zmiany obecnego  krajobrazu

10.ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 W ramach  projektowanego zagospodarowania działki  przewiduje się 

- budowa  budynku  technicznego tzw.  maszynowni -
- budowa  wewnętrznej instalacją  technologii  chłodniczej ,
-budowa wewnętrznej   instalacją  energii  el,
-budowa wewnętrznej instalacją  kanalizacji  sanitarnej, 
-budowa wewnętrznej instalacją  kanalizacji deszczowej,
-budowa skraplacza natryskowo-wyparnego z konstrukcją  wsporczą
-stacji transformatorowej,
-powierzchnie  utwardzone   
W myśl  Art.20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. 
 -teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu  tego terenu. 
 
 Terenem  wyznaczony dla inwestycji  to dz. nr ewid. 19597, 19598, 19599, 
16324/3, 16323/3       
Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły
(formy), które dotyczy-przesłaniania -zjawisko przesłaniania analizuje się na 
podstawie §13.1.rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania, jest niezbędna 
zarówno w odniesieniu do terenów zabudowanych jak i niezabudowanych 
zacieniania

 



 
Zjawisko zacieniania reguluje §60oraz §40 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
   
Analiza przesłaniania i zacieniania -
ponieważ  na  terenie działek sąsiednich nr 19597,19598,19599 nie  pozostają żadne 
budynki  nie należące do  inwestora-nie występuje zjawisko przesłaniania  
budynków na  działkach  sąsiednich 
-na  dz. 16315/7, 16415/6, 16315/3,16316/3, 16316/5, 16322/2, 16332/2, 16324/2, 
16389/2,16388/2,16387/2,16387/5,16385/5,16384/1,16383/1,16382/1,16381/1,
16380/1,16379/1,16378/1,16364/2,16362/4,16361/4,16360/4 nie występuje 
przesłanianie  budynków sąsiednich  nie  należących do inwestora z racji  znacznej  
odległości od projektowanej  inwestycji .
 
-ulice  miejskie   pozostające w narożniku  terenu  pobliskiego inwestycji oraz 
działki drogowe  nr. ewid.16324/3,16323/3 -stanowią  pas   drogowy– z racji  braku 
budynków  i możliwości ich tam realizacji  nie  występuje zjawisko  przesłaniania. 
 
Oddziaływanie obiektu kubaturowego w    zakresie istniejącego zainwestowania  -
ze względu  na  normatywna /znaczną/ odległość projektowanej  inwestycji od 
budynków  sąsiednich  nie  następuje zmiana ich  warunków użytkowania oraz  
zmienia  standardu  użytkowego  tych budynków  przy  zastosowaniu  wszystkich  
wymogów  określonych  dla  przedmiotowej inwestycji  

Możliwość dopuszczenia   inwestycji na  działkach sąsiednich - zgodnie studium 
uwarunkowań gminy Nowy Targ -dla danego  terenu  
-po czasie realizacji  przedmiotowej inwestycji z racji  przewidywanych  zapisów 
studium  -na terenach działek sąsiednich -będą  dopuszczalne inwestycje budynki  
produkcyjne ,usługowe ,budynki i lokale mieszkalne ,obiekty małej architektury i 
urządzenia bezpośrednio związanych z przeznaczeniem podstawowym , sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej,dojazdy  oraz parkingi.
 
Odległość  inwestycji od  granicy z działką sąsiednią  nie ogranicza  lokalizacji  w/w
budynków  i inwestycji na działkach sąsiednich . 

Oddziaływanie obiektu kubaturowego w    zakresie projektowanych  urządzeń   
budowlanych -oddziaływanie  na działki sąsiednie- projektowana  lokalizacją  
budynku  nie ogranicza lokalizacji  budynków na działkach sąsiednich  

Warunki  dodatkowe
a/Ochrona przeciwpożarowa –najmniejsza odległość projektowanego budynku od 
granicy z działką sąsiednią wynosi przy  zastosowaniu  ściany z  otworami 
okiennymi  i  drzwiowymi- ok.99m ,od  istniejących  budynków  na działkach 
sąsiednich   min. 100m i jest zgodna  z wymogiem § 12  Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury-w  sprawie warunków technicznych jakim powinny  odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z  poźn. zmianami 

b/Ochrona przed hałasem – nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości 
natężenia hałasu w użytkowaniu  budynku i jego  otoczeniu przy  spełnieniu 
wszystkich  wymogów  określonych  dla  przedmiotowej inwestycji  a także z  
zastosowaniem warunków aby:
-roboty  budowlane tak zorganizować, aby uciążliwość związaną z hałasem 
ograniczyć do osiągalnego minimum;

 



 
-maszyny i urządzenia wykorzystywane w czasie realizacji, będące głównymi 
źródłami emisji hałasu należy użytkować w sposób ograniczający do minimum 
wielkość emisji hałasu
-prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. od 6.00- do 
22.00h
-poziom dźwięku emitowanego w fazie  eksploatacji przedsięwzięcia nie  może 
powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

c/Ochrona przyrody –teren na którym zlokalizowano projektowany obiekt nie 
znajduje się w terenie objętym ochroną oraz na terenie Natura 2000
-w trakcie budowy należy uwzględnić rozwiązania oraz zabezpieczenia dot.
emisji zanieczyszczeń i hałasu, aby nie dopuścić do przekroczenia  dopuszczalnych 
norm;
-planowana inwestycja nie może spowodować zagrożenia wód podziemnych
 oraz wód powierzchniowych,gleby oraz ziemi;
-należy zorganizować odpowiednie zaplecze budowlane, tak aby przechowywane
 materiały budowlane oraz powstające odpady nie stanowiły zagrożenia dla 
środowiska;
-należy utrzymywać czystość i porządek na terenie przedsięwzięcia

d/Ochrona zabytków – działki nie pozostają w strefie ochrony zabytków jak też 
ochrony konserwatorskiej  
-przedmiotowe przedsięwzięcia nie znajduję się w strefie ochrony archeologicznej
-w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym należy wstrzymać roboty 
mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiednio zabezpieczyć i 
oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków
  
e/Drogi publiczne – projektowany budynek zlokalizowano w odległości > 20m  od   
krawędzi drogi krajowej i odległość ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami 
szczegółowymi w tym zakresie (art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o 
drogach publicznych)  i zapisami  decyzji  WZZiT  Burmistrza Nowego Targu 
-odległość elementów  infrastrukturalnych zagospodarowania  skra[lacza i  stacji  
trafo opadowe  -jest  zgodna  w/w przepisami.

f/Ochrona  przed  zabezpieczeniem powietrza atmosferycznego-
-nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości zanieczyszczenia  powietrza  w 
użytkowaniu  budynku i jego  otoczeniu przy  spełnieniu wszystkich  wymogów  
określonych  dla  przedmiotowej inwestycji a także z zastosowaniem warunków 
aby:
 -emisja zanieczyszczeń podczas budowy i eksploatacji w/w przedsięwzięcia
  nie może powodować przekroczenia obowiązujących norm;
 -w trakcie prowadzenia robót budowlanych ograniczyć emisję
 niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych; 
-realizować roboty z użyciem sprawnych maszyn i urządzeń oraz pojazdów w celu 
  uniknięcia niekontrolowanych emisji do atmosfery gazów spalinowych.

g/Ochrona  środowiska gruntowo-wodnego -nie zostanie  naruszone środowisko  
gruntowo-wodne przy  spełnieniu wszystkich  wymogów  określonych  dla  
przedmiotowej inwestycji w uzyskanej a także z zastosowaniem warunków aby:
 -prace budowlane prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby
   wykluczyć możliwość  zanieczyszczenia  wód  gruntowych  oraz  wód

 



 
   powierzchniowych substancjami ropopochodnymi
- w przypadku awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do
   gruntu, zanieczyszczoną glebę należy  zebrać i unieszkodliwić zgodnie z
   zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych
- na wypadek ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych, na
   terenie placu budowy należy przechowywać jeden ze środków charakteryzujący
   się dobrą  chłonnością (diatomit, ziemia okrzemkowa, trociny);
 -ograniczyć do min.czas pracy silników spalinowych maszyn i samochodów na 
   biegu jałowym
 -stosować sprzęt, maszyny i pojazdy sprawne technicznie
 -wody  opadowe  z  powierzchni  dachu  budynku  i  z terenów utwardzonych 
  nawierzchni  komunikacyjnej   będą odprowadzone  do  własnej kanalizacji  
deszczowej . 

 h/Ochrona przed odpadami
-gospodarkę odpadami powstającymi w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji 
należy prowadzić zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o 
odpadach, a także zgodnie  z  Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Nowy Targ

i/Ochrona zdrowia ludzi.
Podczas realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami 
BHP. W szczególności zabezpieczenia (ogrodzenia) wymagają ewentualne wykopy, 
pozostawiony sprzęt techniczny oraz miejsca składowania materiałów budowlanych,
paliw i innych materiałów niebezpiecznych.  
     
ODDZIAŁYWANIE  INWESTYCJI  NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

Nr 
ewid dz

Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego 
oddziaływaniem Oddziaływanie

19597
19598 
19599
16324/3
16323/3
16315/7
16415/6
16315/3
16316/3
16316/5
16322/3
16332/2
16324/2
16389/2
16388/2
16387/2
16387/5
16385/5
16384/1
16383/1
16382/1
16381/1
16380/1
16379/1
16378/1
16364/2
16362/4
16361/4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  nie

 



 
16360/4
19597 
19598 
19599 
16324/3
16323/3
16315/7
16415/6
16315/3
16316/3
16316/5
16322/3
16332/2
16324/2
16389/2
16388/2
16387/2
16387/5
16385/5
16384/1
16383/1
16382/1
16381/1
16380/1
16379/1
16378/1
16364/2
16362/4
16361/4
16360/4

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn.12 kwietnia 2002 r
W sprawie warunków technicznych jakim powinny  odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie z  poźn. zmianami   

nie

19597 
19598 
19599 
16324/3
16323/3
16315/7
16415/6
16315/3
16316/3
16316/5
16322/3
16332/2
16324/2
16389/2
16388/2
16387/2
16387/5
16385/5
16384/1
16383/1
16382/1
16381/1
16380/1
16379/1
16378/1
16364/2
16362/4
16361/4
16360/4
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów  

nie

 



 
16324/3
16323/3
  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

nie

19597 
19598 
19599   
16315/7
16415/6
16315/3
16316/3
16316/5
16322/3
16332/2
16324/2
16389/2
16388/2
16387/2
16387/5
16385/5
16384/1
16383/1
16382/1
16381/1
16380/1
16379/1
16378/1
16364/2
16362/4
16361/4
16360/4

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, póz. 627 z późn. zmianami)W przypadku realizacji inwestycji 
zaliczających się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko / w przypadku inwestycji, dla 
których może być wymagane wykonanie raportu.

nie

19597 
19598 
19599 
16324/3
16323/3
16315/7
16415/6
16315/3
16316/3
16316/5
16322/3
16332/2
16324/2
16389/2
16388/2
16387/2
16387/5
16385/5
16384/1
16383/1
16382/1
16381/1
16380/1
16379/1
16378/1
16364/2
16362/4
16361/4
16360/4

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, póz. 984)

nie

 



 
Zaprojektowane  zagospodarowanie  oraz  kubatura budynku  umożliwiają   
przyszłościowe  zagospodarowanie  terenu  działek  sąsiednich– w zakresie  
wykonania-budynków, obiektów i urządzeń  budowlanych ,zjazdów,ogrodzeń i  
przyłączy  infrastrukturalnych  
 Oddziaływanie  projektowanej  inwestycji  zawiera  się  w obszarze  terenu   
dz. nr.ewid  19597, 19598, 19599, 16324/3, 16323/3 w zakresie  określonym  
powyższą analizą.

Projekt    został opracowany według programu  i koncepcji zatwierdzonych przez 
Inwestora.
Zastrzega się iż  projektant nie  ponosi  odpowiedzialności za wystąpienie w  
gruncie działki nie  możliwych do  wykrycia elementów mających wpływ na  
zadanie projektowe .  
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