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Załącznik nr 2 do decyzji znak ……                                                                                z dnia……......... 

WYNIK ANALIZY URBANISTYCZNEJ 

 

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych. 

Stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 

Część tekstowa wyniku analizy urbanistycznej do projektu decyzji. 

 

Inwestor: 

Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, 

Pełnomocnik: Michał Góralski, Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin. 

  

Przedmiot inwestycji: 

Przebudowa drogi gminnej Nr 105769L w miejscowościach Zygmuntów oraz Częstoborowice od km 0+188 

do km 2+671 uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2018 r. 

Lokalizacja inwestycji: 

Zygmuntów, obręb 0013 Zygmuntów, dz. nr ew. 972, 983, 986; 

Częstoborowice, obręb 0003 Częstoborowice, dz. nr ew. 2477/1, 2477/2, 2478, 2481, 2482, 2483, 2485, 2486, 

2496, 2497; gm. Rybczewice – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji. 

 

Projektowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 

 

1) Stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 

     Działki, które przewidziane są do realizacji inwestycji należą do:   

   

Obręb Zygmuntów 
1) Dz. nr ew. 972, 983, 986 – drogi,  Własność: Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 

Rybczewice.  
Obręb Częstoborowice 

1)   Dz. nr ew. 2477/1 – Własność prywatna, 
2) Dz. nr ew. 2477/2, 2478 – Własność prywatna, 
3) Dz. nr ew. 2481 – Własność prywatna, 
4) Dz. nr ew. 2482, 2483 – Własność: Własność prywatna, 
5) Dz. nr ew. 2485 – Własność prywatna, 
6) Dz. nr ew. 2486 – Własność prywatna, 
7) Dz. nr ew. 2496 – droga, Własność: Własność: Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 

Rybczewice;                                                                                                                                          
8) Dz. nr ew. 2497 – droga, Własność: Skarb Państwa – Starosta Świdnicki, ul. Niepodległości 13,                     

21-040 Świdnik. 
                                                                                                                                                       

Charakterystyka Inwestycji: 

Charakterystyka Inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 105769L w miejscowościach Zygmuntów 

oraz Częstoborowice gm. Rybczewice na odcinku od km 0+188 do km 2+671. 

Przedsięwzięcie jest w całości zlokalizowane na terenie Gminy Rybczewice (obręby ewidencyjne: 0001 

Bazar, 0003 Częstoborowice, 0006 Pilaszkowice I, 0013 Zygmuntów; jednostka ewidencyjna 061704_2 

Rybczewice). Lokalizacja inwestycji przebiega po śladzie istniejącego szlaku drogowego. Początek trasy 

odcinka zlokalizowano w km 0+188 w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2126L, a koniec trasy 

na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2128L. 

Planowany sposób zagospodarowania terenu będzie polegać na przebudowie drogi gminnej w celu 

dostosowania jej parametrów do wymagań drogi klasy technicznej D. 

Skala inwestycji – podstawowe rodzaje projektowanych robót: 

- wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni, 

- przebudowa istniejących oraz wykonanie nowych odcinków rowów przydrożnych, 

- rozbiórka, przebudowa i budowa przepustów pod jezdnią, 

- rozbiórka, przebudowa i budowa przepustów pod zjazdami, 

- przebudowa i budowa skrzyżowań, 
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- przebudowa i budowa nawierzchni jezdni, 

- budowa zatok autobusowych i peronów przystanków komunikacji zbiorowej, 

- przebudowa i budowa zjazdów publicznych oraz indywidualnych, 

- wprowadzenie docelowej, stałej organizacji ruchu, 

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

Powierzchnie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych: 

- długość przebudowywanej drogi gminnej – około 2670 metrów, 

- powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym – max. 14 tys. m2. 
 

Parametry techniczno-użytkowe: 

- droga dwupasowa dwukierunkowa, 

- kategoria drogi – gminna, 

- klasa techniczna drogi – D (dojazdowa), 

- szerokość jezdni – 5,00 m ÷ 7,00 m, 

- szerokość poboczy – 0,75 m ÷ 1,25 m. 

 

Uwaga: 
Po rozpatrzeniu wniosku wraz z załącznikami (w tym: karta informacyjna przedsięwzięcia) złożonego przez: 
Michał Góralski, Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-0-5 Lublin, występującego w imieniu 

i na rzecz Inwestora – Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
- Wójt Gminy Rybczewice Decyzją znak BGP.6220.1.4.2019 z dnia 15 stycznia 2020 r. w oparciu 

o stanowisko organów opiniujących zawarte w pismach: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, z dnia 30 grudnia 2019 r. znak: 

WOOŚ.4220.175.2019.MG.2; 
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Lublinie, z dnia 12 listopada 

2019 r. znak: LU.RZŚ.436.4.3.310.2019.KA; 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku, z dnia 5 listopada  2019 r. znak: 

ONS.NZ.700.32.2019, 
- stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 
 

Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze prawnie chronionym: 

 - Krzczonowski Park Krajobrazowy, 

 - Krzczonowski Park Krajobrazowy - otulina. 

Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków 

krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel-

skiego Nr 3, poz. 14). 

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Krzczonowskiego Parku 

Krajobrazowego, (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 73 poz. 1524). 

Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturo-

wych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby lessowej 

oraz cennych przyrodniczo kompleksów leśnych. 

Planowana do realizacji inwestycja nie naruszy ustaleń ww. obszaru chronionego. 

Po zakończeniu inwestycji, wszelkie dokonane zmiany w szacie roślinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych 

oraz wszelkie dokonane zmiany w zagospodarowaniu zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego. 

Przyjęcie takiego rozwiązania nie naruszy ładu przestrzennego, a po doprowadzeniu do porządku terenu budowy 

nie będzie naruszała żadnych praw. 

 

W związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), zgodnie  z obowiązującym 

w dacie złożenia wniosku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) planowane 

przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 

przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu 

drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do 

obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony 
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przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody”. 

 
Planowana inwestycja nie spowoduje negatywnych skutków działania na otoczenie. 

 

Wniosek: Stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji nie wskazuje na żadne 

przeciwwskazana mogące stanowić przeszkodę lub utrudnienie w realizacji inwestycji. 
 

Wnioski z przeprowadzonych analiz wskazują na możliwość wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

EMILIA MINIAK 

Specjalista planowania przestrzennego 


