
Projekt zagospodarowania terenu działki nr: 5891/13 obręb 0003 w Węgrowie 

Inwestor:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie 

07-100 Węgrów ul. Gdańska 69 

Właściciel: 

jak powyżej 

Lokalizacja: 

07-100 Węgrów ul. Krasińskiego 1 

Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycj i jest wydzielenie pomieszczenia kotłowni z przestrzeni klatki schodowej oraz wykonanie 

instalacji centralnego ogrzewania, technologii kotłowni gazowej wraz z niezbędna do jej działania instalacją 

gazową i elektryczną w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Krasińskiego 1 

w Węgrowie. 

Istniejący stan zagospodarowania działki 

Zagospodarowanie działki wg projektu zagospodarowania – część graficzna rysunek nr 2 B. 

Działka jest własnością Miasta Węgrów. Zlokalizowany jest na niej budynek 3 kondygnacyjny, jednoklatkowy, 

mieszkalny, wielorodzinny, wzniesiony w technologii tradycyjnej, kryty blachą. 

Teren działek posiada pełne uzbrojenie techniczne: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, przyłącze 

elektryczne kablowe, przyłącze instalacji gazowej, przyłącze telefoniczne, drogi dojazdowe wewnętrzne, 

chodnik i, oraz trawnik i.  

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej - wjazd z ulicy Zwycięstwa i Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny. 

 Projektowane zagospodarowanie działki 

Obiekty istniejące 

1 _ Budynek mieszkalny 14 -rodzinny, 3 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony  z klatką schodową 

w której szczytowej części przewidziano wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej z kotłem 

o mocy 45 kW.  

Obiekty projektowane 

Na powierzchni działce nie przewiduje zmiany zagospodarowania. Projektowane pomieszczenie 

kotłowni zostanie wydzielone z kubatury klatki schodowej budynku nie wpływając na powierzchnię 

zabudowy. 

Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Powierzchnia działki  nr ewid. 5891/13 obręb 0003      - 570 m
2 

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego      - 316,11 m
2
   

Powierzchnia k latki schodowej z której zostanie wydzielone pomieszczenie kotłowni - 17,66 m
2
, 

Powierzchnia wydzielonego pomieszczenia kotłowni      -  4,05 m
2
, 

 

Działka objęta opracowaniem nie jest objęta ochroną konserwatorską 

Zakres wpływu na środowisko 
- projektowany obiekt nie będzie wpływał ujemnie na środowisko 

Oddziaływanie projektowanego obiektu w granicach działki inwestora 

- projektowana inwestycja nie naruszy równowagi przyrodniczej  nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska 

oraz nie naruszy interesów osób trzecich. 

Granice działek objętych opracowaniem 
- oznaczono linią kropkowaną w kolorze zielonym i opisano l iterami A–B–C–D na Projekcie zagospodarowania 

działki rys. nr 2 B. 


