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Załącznik nr 1  

do Decyzji Burmistrza Wolborza 

znak: ZOS.6220.18.19.2020.MJ 

       z dnia  05.10.2021 r. 

                                                                                            

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

I. Inwestor: 

Pan Arkadiusz Tuchowski,  

zam. Golesze Parcela 10, 97-320 Wolbórz 

Pełnomocnik: 

Pan Robert Kowalski, BPE EkoProjekt, 

ul. Łódzka 56, 97-300 Piotrków Tryb. 

 II. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie 15 budynków mieszkalnych wraz                                  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i jest planowane na działce nr ewid.: 101/17, obręb 

Dobra Golesze, gm. Wolborz. W ramach przedsięwzięcia planuje się podział gruntów na działki 

budowlane z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową - wydzielonych zostanie 15 działek 

budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz l działka przeznaczona pod 

drogę wewnętrzną. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 20 504 m2. 

Oprócz budowy 15 budynków mieszkalnych wraz z ewentualną zabudową towarzyszącą 

(garaże), planuje się wykonanie przyłączy: energetycznego, wodociągowego oraz zasilenie                    

w ww. media wszystkich działek budowlanych, a także wykonanie ogrodzeń poszczególnych 

działek budowlanych oraz wyposażenie budynków w konieczną infrastrukturę. Przedmiotowa 

działka charakteryzuje się brakiem przyłączy i infrastruktury technicznej, jednakże w raporcie                 

o oddziaływaniu na środowisko oświadczono, że jest możliwość przyłączenia terenu do gminnej 

sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz sieci energetycznej. W raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko podano, że teren posiada dostęp do drogi publicznej. Powierzchnia działki o nr ewid. 

101/17 zostanie podzielona na 14 mniejszych działek o powierzchni do ok. 1400 m2 i jednej do 

3000 m2, do których wydzielona będzie wewnętrzna droga dojazdowa. Szacunkowe 

powierzchnie przyszłych działek będą następujące: 

- dz. nr l ok. 1146 m2, 

- dz. nr 2 ok. 1146 m2, 

- dz. nr 3 ok.  1146 m2, 

- dz. nr 4 ok. 1145 m2, 

- dz. nr 5 ok. 1145 m2, 

- dz. nr 6 ok. 1143 m2, 

- dz. nr7 ok. 1142 m2, 

- dz. nr 8 ok. 1142 m2, 

- dz. nr 9 ok. 1142 m2, 

- dz. nr l0 ok. 1142 m2, 

- dz. nr 11 ok. 1400 m2, 

- dz. nr 12 ok. 1275 m2, 

- dz, nr 13 ok. 1275 m2, 

- dz. nr 14 ok. 1276 m2, 

- dz. nr 15 ok. 2912 m2, 
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- dz. nr 16 (wewnętrzna droga dojazdowa) ok. 927 m2. 

Przyjęto następujące wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

maksymalna powierzchnia zabudowy - 0,2 powierzchni działki, maksymalna powierzchnia 

utwardzona -0,2 powierzchni działki, minimalny udział procentowy terenu biologicznie 

czynnego w odniesieniu do powierzchni działki - 60% powierzchni działki budowlanej. Przyjęto 

również maksymalną wysokość projektowanej zabudowy - 9 m. Woda pobierana będzie                                 

z gminnej sieci wodociągowej. Przyłącze wykonane zostanie zgodnie z warunkami określonymi 

przez gestora sieci. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do gminnej sieci 

kanalizacyjnej (przyłącze wykonane zostanie zgodnie z warunkami określonymi przez gestora 

sieci) i/lub wykonanie indywidualnej kanalizacji sanitarnej, tj. podłączenie obiektów 

mieszkalnych do własnych, zamkniętych zbiorników na ścieki socjalno-bytowe. Wody opadowe 

odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone w obrębie działek. Projektowane 

budynki mieszkaniowe będą ogrzewane własnym źródłem ciepła, które będą stanowiły lokalne 

(domowe) kotłownie. Możliwe sposoby ogrzewania przy pomocy kotłów (szacunkowa moc 

kotła na każdej działce to 25 kW): kotły na olej, kotły na ekogroszek/węgiel, kotły na gaz (przy 

zastosowaniu takiego rozwiązania dodatkowo montowane będą naziemne zbiorniki na gaz na 

każdej działce, o pój. nic większej niż 10 m ), możliwe są także pompy ciepła, elektryczne 

panele grzewcze, panele słoneczne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wydzielone zostanie                   

15 działek budowlanych stanowiące odrębne gospodarstwa domowe. Rozwiązania w zakresie 

ogrzewania budynków realizowane będą przez potencjalnych mieszkańców budynków - osoby 

fizyczne. 

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie to grunty orne. Realizacja inwestycji 

nie będzie się wiązać z usunięciem drzew oraz krzewów - przedsięwzięcie będzie realizowane 

na terenie bezdrzewnym. W otoczeniu występują głównie tereny rolne oraz luźna zabudowa 

mieszkaniowa. W odległości ok. 3 km od działki inwestycyjnej znajduje się zbiornik 

Sulejowski. 


