4. OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO
ADRES INWESTYCJI – UL. SZTUKATORSKA dz. nr ew. 38 obręb 3-09-20 W WARSZAWIE
INWESTOR / ADRES – Prezydent miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Rembertów
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
1) Przedmiot inwestycji
-

przebudowa istniejącego przyłącza gazu do budynku na bazie istniejącego przyłącza gazu śr. ciś. PE25
i przeniesienie istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego Z-4.

Kolejność i zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów
-

prace ziemne,

-

prace montażowe,

-

połączenie istniejącego przyłącza z dobudowywanym,

-

wykonanie próby szczelności i odbiór.

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek
obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania
- zgodnie z projektowaną linią rozgraniczającą.
3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami
budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci
i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu
i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub
terenu;
- przeniesienie punktu redukcyjno-pomiarowego Z-4.
4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów,
placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu,
niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
- nie dotyczy.
5) 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;
-

nie dotyczy.

6)Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego
się w granicach terenu górniczego;
-

nie dotyczy

7) Informację 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 dotyczy

8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robót budowlanych;
-

nie dotyczy
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