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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
(przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego 

zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów) 

 

 Przedmiotem inwestycji jest remont sal gimnastcznych zlokalizowanych w miejskich Zespole Szkół nr 2 
w Będzinie przy ulicy Rewolucjonistów 18. Szkoła składa się z pieciu segmentów 4 kondygnacyjnych 
połączonych ze soba łącznikami. Zakres remontu obejmuje segment A. 
 
 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
(istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w 

zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu) 

 

 Na chwile obecną teren szkoły jest otoczony ogrodzeniem ażurowym zawierającym bramy wjazdowe i 
furtki wejsciowe. Budynek szkoły zlokalizowany jest w centralnej  części działki otoczony ciągami pieszo-
jezdnymi oraz terenami zielonymi z zielenią niską i wysoką. Od strony zachodniej znajduje się kompleks boisk 
wielofunkcyjnych. Główne wejście do budynku znajduje się od północno-wschodniej części działki.  
 

3. STAN PROJEKTOWY  
(projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ 

komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 

niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu) 

 
Nie zachodzi ingerencja w zagospodarowanie terenu. 

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
(zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy 

projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz 

innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym) 

 

 Nie wymaga  

5. OCHRONA NA PODSTAWIE WYMAGAŃ SZCZEGÓLNYCH 
(dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy 

podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

 

Teren inwestycji nie podlega ograniczeniom określonym w art. 73 ustawy z dnia 27.04.2001 r. (z 
póź. zmianami) Prawo ochrony środowiska oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 23.07.2003 r. (z póź. zmianami) o ochronie i opiece nad zabytkami. 
 

6. DANE NA TEMAT WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
(dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu 

górniczego) 

 

Na przedmiotowym terenie nie występuje eksploatacja górnicza. 
 

7. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
(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) 

 
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację inwestycji, ponieważ nie można jej zakwalifikować do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

 
8. DANE DODATKOWE 

(inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych) 

 
Brak 
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ORIENTACJA W TERENIE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie przy ulicy Rewolucjonistów 18 

(kolorem czerwonym zaznaczono segment sali gimnastycznej) 
 
 
 


