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Warunki techniczne  

dotyczące działki nr ew. 190/1, obręb 0022 Święcice, położonej w Święcicach przy ul. Poznańskiej 

555, 555A (gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski – zachodni)  

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). 

Wg MPZP Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolami:  2U1, 2KD-L2, 1KDW3. 
Tereny oznaczone 1KDW i 2KD-L przeznaczone pod poszerzenie istniejących dróg lokalnych, teren 
wyłączony spod innej zabudowy. 
 

Wybrane parametry MPZP dla terenu oznaczonego 2U: 
 przeznaczenie terenu:   -  tereny zabudowy usługowej 
 linia zabudowy    -  10 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDW i 2KD-L 

   15 m od linii rozgraniczających z terenami MN/U  
   6 m od linii rozgraniczającej drogi 2KDW  

 min.  powierzchnia biologicznie czynna -  20% 
 wskaźnik intensywności zabudowy -  od 0,01 do 1,5  
 dojazd     -  z drogi oznaczonej symbolem 2KD-L  
  maksymalna wysokość zabudowy -  15,0 m 

  miejsca postojowe   -  dla budynków magazynowych 5 miejsc 
   postojowych na każde 1000 m2 pow. użytkowej, 
   dla budynków usługowych 3 miejsca  
   postojowe na każde 100 m2 pow. użytkowej.  

2. Analiza możliwości podłączeń do sieci:  

a) sieć wodociągowa i kanalizacyjna   
Wzdłuż północnej granicy, po terenie działki przebiega sieć wodociągowa DN90. Właściciel 
sieci - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim. Zgodnie z informacją z dnia 
26.08.2021roku istnieje możliwość podłączenie do w/w sieci. Na sieci znajduje się również 
hydrant DN 80 przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i ul. Wiosennej, w odległości ok. 62 m od 
granicy działki. Wydajności hydrantu – ok. 11 l/s przy ciśnieniu dynamicznym 0,25 (hydrant 
spełnia minimalne wymagania i może służyć jako źródło wody do celów przeciwpożarowych). 
Po drugiej stronie ul. Poznańskiej przebiega sieć kanalizacyjna tłoczna o średnicy dn63. 
Właściciel sieci - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim. Zgodnie  
z informacją z dnia 26.08.2021 istnieje możliwość podłączenie do w/w sieci. Wydajność 
istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 12 m3/miesiąc. 
  

b) Kanalizacja deszczowa  
Po drugiej stronie ul. Poznańskiej znajduje się sieć kanalizacji deszczowej DN315. Sieć opada  
w kierunku wschodnim i odprowadza wody do rowu melioracyjnego. 
 

c) Sieć energetyczna   
Na podstawie informacji o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej zgodnie z pismem PGE 
Dystrybucja S.A. z dnia 15.09.2021 r. istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci, pod 
warunkiem:  

                                                           
1  tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem usług i przeznaczeniem towarzyszącym: 

urządzenia budowlane, garaże, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, obiekty małej architektury oraz 
dopuszczalnym – drogi wewnętrzne.  

2  tereny dróg publicznych klasy lokalnej z podstawowym przeznaczeniem: drogi publiczne klasy lokalnej  

(ul. Słoneczna) z przeznaczeniem towarzyszącym: chodniki, ścieżki rowerowe, rowy odwadniające  
i dopuszczalnym: infrastruktura techniczna, w tym niezwiązana z drogą,  

3  tereny dróg wewnętrznych z podstawowym przeznaczeniem: drogi wewnętrzne, z przeznaczeniem 

towarzyszącym: chodniki, ścieżki rowerowe, rowy odwadniające i z przeznaczeniem dopuszczalnym: 
infrastruktura techniczna, w tym niezwiązana z drogą.  
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− wybudowania linii kablowej 15 kV oraz złącza kablowego 15 kV,  

− wybudowania wewnętrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. 

Na północ od działki, po drugiej stronie ul. Poznańskiej znajduje się linia średniego napięcia 
zasilająca sąsiedni obiekt. Dalej na północ, za istniejącymi zabudowaniami znajduje się stacja 
transformatorowa, do której dochodzi linia wysokiego napięcia. Ewentualny do wybudowania 
odcinek sieci od stacji transformatorowej do granicy analizowanej działki wynosi ok. 0,5 km.  
Na zachód od działki, wzdłuż ul. Wiosennej, przebiega kablowa linia średniego napięcia. 
  

d) Sieć gazowa  
Wzdłuż północnej granicy, po terenie działki, przebiega sieć gazowa. Sieć o średnicy rury 
50mm. Pod drugiej stronie ul. Poznańskiej przebiega sieć średniego ciśnienia gsD250. 
Właściciel sieci - Polska Spółka Gazownictwa, Gazownia w Ożarowie Mazowieckim. 
 

e) Sieć teletechniczna  
Wzdłuż północnej granicy, po terenie działki, przebiega linia teletechniczna. Istnieje możliwość 
podłączenia do sieci teletechnicznej. 
 

f) Połączenia komunikacyjne  
Na północ od analizowanej działki przebiega droga krajowa nr 92 (ul. Poznańska). Brak 
możliwości bezpośredniego zjazdu z tej drogi.  
Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega droga gminna. Droga urządzona, asfaltowa. Klasa 
drogi (droga dojazdowa klasy D) umożliwia całodobowy dostęp samochodów ciężarowych do 
nieruchomości.  
Działka nie posiada istniejących urządzonych zjazdów publicznych. 
 

g) Uwarunkowania geotechniczne  
Na podstawie dostępnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stwierdzono występowanie 
gruntów nasypowych o miąższości od 0,3 m do 4,3 m. Nasypy zbudowane są głównie  
z mieszaniny piasków, pyłów, glin oraz okruchów gruzu a także humusu. Największą miąższość 
nasypy osiągają w obrębie zasypanego stawu w środkowej i południowej części działki. 
Archiwalne materiały wskazują, iż względna głębokość zasypanego stawu dochodziła do  
ok. 5 m.  
Na podstawie badań wydzielono kilka warstw geotechnicznych:  
I warstwę tworzą grunty nasypowe zalegające na całej powierzchni oraz dodatkowo w miejscu 
zasypanego stawu. 
II warstwę stanowią piaski pylaste oraz piaski drobnoziarniste o wysokich parametrach 
wytrzymałościowych. Poniżej głębokości 2,1 – 3,0 m p.p.t. piaski są nawodnione i współtworzą 
warstwę wodonośną pierwszego poziomu wód gruntowych.  
III warstwę stanowią piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły i gliny pylaste. Warstwa ta 
charakteryzuje się przeciętnymi parametrami wytrzymałościowymi. Grunty te są bardzo 
wysadzinowe i podatne na zawilgocenie. 
IV warstwę stanowią piaski zagęszczone.  
Zwierciadło wód gruntowych stabilizuje się na głębokości 2,1 – 3,0 m p.p.t. 
Sezonowe wahania poziomu zwierciadła wód gruntowych dochodzą do 1,0 – 1,2 m.  
W wybranych rejonach będzie wymagana wymiana gruntu pod posadzkę, drogi, place 
manewrowe, doki i parkingi. Podbudowy posadzki i nawierzchni drogowych będą wymagały 
wzmocnienia geotekstyliami. 
 

h) Ochrona gruntów 
  

Drzewa  
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów na działce nie występują użytki leśne.  Na działce 
występują drzewa wysokie w pobliżu budynków zlokalizowanych w południowo-wschodnim 
narożniku działki. 
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Ochrona gruntów rolnych  
Na podstawie wypisu z rejestru gruntów na działce znajdują się grunty klasy IIIb o powierzchni 
2,47 ha. 
  

Melioracja  
Działka znajduje się poza terenami zmeliorowanymi.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać decyzję potwierdzającą. Organ 
administracyjny - Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim. 
 

i) Inne uwarunkowania 
 

Ochrona środowiska 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie kwalifikuje się 
jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko, na podstawie art.3 ust. 
54 pkt. b: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 
magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 
1ha. Zgodnie z w/w rozporządzeniem za powierzchnię zabudowy uznaje się powierzchnię 
terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do 
przekształcenia.  
W związku z tym dla inwestycji należy opracować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i uzyskać 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub o umorzeniu postępowania. 
  

Formy ochrony przyrody – brak dodatkowych uwarunkowań. 

Ochrona konserwatorska – nie dotyczy.  

Zagrożenie powodziowe  – na działce nie istnieje ryzyko zagrożenia powodziowego.  

Rejestr wniosków, decyzji i  
zgłoszeń prowadzony przez 
GUNB    – brak informacji o prowadzonych postępowaniach 
        o wydanie pozwolenia na budowę – aktualnych  

   i zakończonych. 

Hałas     – Działka częściowo znajduje się w obszarze uciążliwości 
    hałasu od ul. Poznańskiej. W związku z zapisami MPZP na 
    odległość 150 m od krawędzi jezdni ul. Poznańskiej 
    wyznaczony obszar na którym należy spełnić dodatkowe 
    wymagania odnośnie minimalizowania negatywnego 
    wpływu hałasu.  

 


