
Projekt zagospodarowania terenu

Formę i zakres projektu zagospodarowania terenu reguluje
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki z 25 kwietnia 2012 r.,  które zostało
znowelizowane w czerwcu 2013 r. i wrześniu 2015 r.
  

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową
sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych.

 

Część opisowa powinna określać:
przedmiot inwestycji;●

istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym●

rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania;
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;
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;
dane informacyjne, czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, są●

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego,●

znajdującego się w granicach terenu górniczego;
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;
inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu●

budowlanego lub robót budowlanych;
w przypadku budynków – powierzchnię zabudowy.●



 

Część rysunkowa, sporządzona na kopii mapy do celów projektowych
powinna określać:

orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;●

granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych●

obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i
wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości
obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej
zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego
użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej
projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic
kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego
układu, charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz
dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z drogą pożarową;
ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby●

charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;
ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub●

likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne
rzędne i przekroje terenu;
urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie●

stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne
rzędne i wymiary;
układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci●

zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych ujęć wody ze
strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków,
oraz określający sposób odprowadzenia wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych,
spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z
usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych;
układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi urządzeń●

technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i
rzędnych w miarę potrzeby, przyłącza do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów
budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów;
w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia budowlanego●

oraz przewidzianej rozbudowy;
 
granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym znajdują się●

obiekty budowlane służące obronności i bezpieczeństwu państwa.
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