Znak:GP.6730.03.2018.BG

Bielice, dnia 16.01.2018r.

(PROJEKT DECYZJI)

D E C Y Z J A Nr 03/2018(projekt decyzji)
o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t.j. z 2017r. poz. 1073, ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz. 1257, ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2018r. Wójta Gminy Pana Zdzisława Lecha
Twardowskiego, działającego w imieniu Gminy Bielice, z siedzibą w Bielicach przy ul.
Niepokalanej 34, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej jako centrum integracji społeczno –
kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i
wjazdem na działce nr 517/18 obr. Babin, gmina Bielice,
u s t a l a m warunki zabudowy
na rzecz Gminy Bielice, z siedzibą w Bielicach przy ul. Niepokalanej 34, dla inwestycji
polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej jako centrum integracji społeczno –
kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i
wjazdem na działce nr 517/18 obr. Babin, gmina Bielice.
1. RODZAJ INWESTYCJI
Inwestycja przewiduje budowę budynku świetlicy wiejskiej jako centrum integracji
społeczno – kulturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym urządzeniem
placu zabaw i siłowni zewnętrznej, wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, tj.
budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji elektro-energetycznej i wodociągowej
wraz z budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na dz. nr 517/18 obr.
Babin, gmina Bielice.
2. FUNKCJA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zabudowa usługowo – administracyjna.
3. WARUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od
działki nr 517/14 na 6,0 m.
3.2. Łączna powierzchnia zabudowy – do 12 % powierzchni działki.
3.3. Wysokość zabudowy – do 8,5 m.
3.4. Wysokość elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego od 3,0 do 5,5 m.
3.5. Dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia do 45o.
3.6. Szerokość elewacji frontowej dla budynku świetlicy 15,0 m z tolerancją 20 %, elewacja frontowa, tam gdzie znajduje się główny wjazd na działkę.
4. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU:
4.1. Inwestycja nie zalicza się do mogących pogorszyć stan środowiska.
4.2. Teren inwestycji jest położony w otulinie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego
"Puszcza Bukowa" zgodnie z Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza
Bukowa" (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 1052) i zgodnie z
tym rozporządzeniem nie nakłada się żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu
terenu.
4.3. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolne
i nieleśne.
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5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
Teren nie jest położony w strefach ochrony konserwatorskiej.
6. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
6.1. Przedmiotowy teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dz. nr
517/14 i 563/2 – droga gminna.
6.2. Należy zapewnić min. 2 miejsca postojowe.
6.3. Zaopatrzenie w wodę z na podstawie warunków technicznych przyłączenia
wydanych przez zarządcę sieci(1).
6.4. Odprowadzenie ścieków do czasu realizacji uzbrojenia zbiorczego, odprowadzeni
ścieków do szczelnego zbiornika.
6.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną na podstawie warunków przyłączenia do sieci
wydanych przez zarządcę sieci.
6.6. Usuwanie odpadów komunalnych na podstawie regulaminu obowiązującego
w gminie Bielice.
7. OCHRONA WEDŁUG PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
Teren nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych
oraz nie jest terenem górniczym.
8. LINIE REGULACYJNE INWESTYCJI
Linie rozgraniczające teren inwestycji (oznaczone na załączniku mapowym linią
przerywaną) wyznaczono na mapie w skali 1:1000, stanowiącej integralną część
niniejszej decyzji (załącznik Nr 1).
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH
9.1. Realizację i użytkowanie projektowanej inwestycji należy prowadzić w sposób
zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
9.2. Planowaną inwestycję należy projektować w granicach terenu objętego wnioskiem
i realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w tym techniczno –
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uzasadnienie
Zakres rzeczowy inwestycji objętej wnioskiem dotyczy terenu, dla którego brak jest planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Decyzję niniejszą wydaje się zgodnie z art.
59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dla terenu objętego niniejszą decyzją nie istnieje obowiązek sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego (art. 10, ust. 2, pkt. 8 w/w ustawy).
Powyższe warunki zabudowy ustalono po dokonaniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).
Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków,
o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zawiera załącznik Nr 2 do decyzji.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy - niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Na podstawie art. 53 ust. 4, pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odstąpiono od uzgodnienia przedmiotowej decyzji z organami samorządowymi i rządowymi.
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Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
decyzja została uzgodniona z Dyrektorem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
postanowieniem z dnia..... znak:.... oraz z Wydziałem Ochrony Środowiska, Starostwa
Powiatowego, postanowieniem z dnia..... znak:...., w odniesieniu do terenów
wykorzystywanych na cele rolne i leśne.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
decyzja została uzgodniona z zarządcą drogi gminnej postanowieniem z dnia..... znak:.... w
odniesieniu do obszarów przyległych do pas drogowego .
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy - niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Zgodnie z art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt niniejszej decyzji został sporządzony przez mgr inż. arch. Stanisława
Dudę, upr. bud. Nr 51/Sz/2000, wpisanego na listę członków Zachodniopomorskiej
Okręgowej Izby Architektów pod nr ZP-0241.

Pouczenie
Zgodnie z art. 65 ust. 1, pkt 1, 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeśli inny
wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu inwestycji uchwalono plan
miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza uprawnień osób trzecich.
Inwestor z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy winien wystąpić do Starostwa
Powiatowego Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę, z wnioskiem złożonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1257
ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
niesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna.

Załączniki:
- mapa w skali 1:1000
- analiza z zał. graf. w skali 1:1000
Decyzję otrzymują:
1. Gmina Bielice, ul. Niepokalanej 34 74-202 Babin.
2. a/a.

3

