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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
 

ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNO-GOSPODARCZEGO  
USYTUOWANEGO PRZY GRANICY DZIAŁKI 

 
INWESTOR:      KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
                          ODDZIAŁ EGIONALNY W KIELCACH,   
                          UL. WOJSKA POLSKIEGO 65B, 25-389 KIELCE 

ADRES ROZBIÓRKI :   OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. J. SŁOWACKIEGO  
DZ. NR EWID. 34/2, OBRĘB 35 ARKUSZ 4, JEDNOSTKA  
EWIDENCYJNA 260 701/1 

 

 
 

I.PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA: 

a/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nowelizacja z dnia 20 lutego 

2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – 

nakładająca na projektanta obowiązek określania obszaru oddziaływania obiektu (art. 

20.ust. 1 pkt. 1c) oraz zamieszczanie w projekcie budowlanym informacji o obszarze 

oddziaływania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5). 

 

II.CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROZBIÓRKI: 

a/w zakresie budynku kubaturowego – rozbiórka całkowita 

 
b/w zakresie zagospodarowania: 

III.WYZNACZENIE OBSZARU W OTOCZENIU BUDYNKU NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, WPROWADZAJĄCE ZWIĄZANE Z TYM OBIEKTEM 
OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU, W TYM ZABUDOWY TEGO 
TERENU: 
 
1.Wykaz działek na które potencjalnie może oddziaływać budynek w trakcie   
projektowanej rozbiórki: 
 
34/2 – działka inwestora             
 
 
 



2 

 

2.Wytyczne wyjściowe do  przeprowadzenia analizy oddziaływania: 
 
Ograniczenie dla terenów nie zabudowanych  oznacza  wykluczenie lub 
częściowe wykluczenie możliwości lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych,  
Ograniczenie dla terenów zabudowanych oznacza zmianę warunków użytkowania 
określonych w przepisach techniczno - budowlanych (w czasie przeprowadzania 
analizy).  
Zagospodarowanie , w tym zabudowę terenu, należy wiązać z realizacją obiektów lub 
urządzeń budowlanych, ponieważ tylko tego rodzaju działalność podlega regulacjom 
ustawy Prawo budowlane (Art. 1 ustawy Prawo budowlane.) 
Zabudowa terenu oznacza możliwość lokalizacji obiektów budowlanych  
lub urządzeń budowlanych, bez odniesienia do kształtowania ich formy 
architektonicznej. 
 
 
3.Analiza oddziaływania budynku przeprowadzona na podstawie odpowiednich  
przepisów odrębnych: 
 
3.1.uwarunkowania, wynikające z przesłanek lokalnych: 
 
Wynik analizy:  
Projektowana rozbiórka nie wpłynie w żaden sposób na możliwość uzyskania na 
działkach sąsiednich,  takich wskaźników urbanistycznych , jak przed rozbiórką.  
 
3.2. Uwarunkowania wynikające z Rozporządzenia w sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie: 
 
Wynik analizy: 
-dla zabudowy istniejącej na działkach sąsiednich  –projektowana rozbiórka nie 
stanowi wpływu ze względu na: 
-odległości określone przepisami o usytuowaniu  budynków  
-nasłonecznienie i zacienianie 
-przepisy przeciwpożarowe. 
 

 
WNIOSKI KOŃCOWE: 
 
Po przeprowadzeniu analizy pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu 
budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w 
jego zagospodarowaniu należy stwierdzić, że obszar oddziaływania po 
dokonaniu rozbiórki mieści się  w granicach działki nr 34/2 -  będącej 
własnością inwestora.  
Zasięg obszaru oddziaływania pokazano na planie sytuacyjnym. 

 
 
        Opracował: 
                                                                      mgr inż. arch. Leszek Gałczewski 






