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Bielice, dnia 17.01.2018r.

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 04/2018(projekt decyzji)
o warunkach zabudowy

WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA
w granicach obszaru analizowanego wyznaczonego dla
działki nr 217, obręb Linie, gmina Bielice.

Wnioskowana inwestycja:
Budowa 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 elektroenergetycznej i wodociągowej wraz z budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lun
indywidualnej oczyszczalni ścieków na dz. nr 217, obr. Linie, gmina Bielice.
Granice obszaru analizowanego wyznaczono linią przerywaną na kopii mapy zasadniczej w skali
1:1000.
Ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego
wnioskiem, określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, zgodnie z art. 4
ust. 2 pkt. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.), następuje w drodze decyzji o warunkach
zabudowy.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia
warunków, o których mowa w art. 61 ust.1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu r przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073ze zm.).
W celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy wyznaczono wokół terenu inwestycji, którego
dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i na podstawie art. 53 ust.
3 ustawy przeprowadzono w nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
w zakresie:
1)
2)

stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów
odrębnych.

Po spełnieniu wszystkich warunków art. 61 ust.1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 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),
określone zostaną warunki dla nowej zabudowy.
Obszar analizowany jest to teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcje zabudowy
i zagospodarowania oraz cechy zabudowy i zagospodarowania przeanalizowano w celu ustalenia
wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania.
Granice obszaru analizowanego wyznacza się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna
szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak
niż 50 m.
Przez front działki należy rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której
odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.
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Dla wnioskowanej inwestycji określono teren analizowany w odległość 130 m, od wyznaczonego
terenu inwestycji w celu wyznaczenia terenów o podobnych funkcjach i poddaniu ich analizie,
ponieważ teren przylega do drogi od której będzie obywać główny wjazd na szerokości ok. 42 m.
Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. t.j. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz § 3, ust. 1 i § 9 ust. 2 i 4
Rozporządzenia 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), po
przeprowadzeniu wizji lokalnej, analizie zagadnień z zakresu ochrony środowiska, opracowań w
zakresie dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu kulturowego, ustala się, co następuje:
1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy i zagospodarowania terenu
Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie znajdujące się w sąsiedztwie przedmiotowej
działki, realizacja budynku świetlicy wiejskiej jako centrum integracji społeczno – kulturalnej na
przedmiotowej działce nie będzie kolidowała z istniejącą zabudową, ponieważ w obszarze
analizowanym występuje zabudowa o funkcji usługowej i administracyjnej.
Wnioskowana działka nr 217 jest zabudowana, budynkiem usługowym oraz są zlokalizowane
kontenery gospodarcze. Działka o nr 138/2 (budynek administracyjno - usługowy) znajdująca się
w obszarze analizowanym dostępne pośrednio z tej samej drogi publicznej jest zabudowana,
budynkami usługowymi, produkcyjnymi i administracyjnym.
Wnioskowana działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dz. 219, stąd będzie
odbywać się główny wjazd.
Inwestor zakłada budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu wokół.
Dla wnioskowanego terenu ustala się możliwość przeprowadzenia wnioskowanej inwestycji.
2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
2.1. Linie zabudowy
Istniejąca zabudowa usługowa w obszarze analizowanym, zlokalizowana jest średnio w
odległości 0,0 m – 8 m od granicy działki.
Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od dz. nr 219, ze względu na kształt działki, i przepisy
odrębne na 6,0 m.
Obiekty budowlane i urządzenia technologiczne należy lokalizować zachowując wynikające z
przepisów odrębnych odległości od istniejących obiektów budowlanych oraz granic działki oraz
zachowując wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2.2. Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki
Biorąc pod uwagę gęstość zabudowy w odniesieniu do zamierzenia inwestycyjnego na
przedmiotowym terenie ustala się, łączną powierzchnię zabudowy do 15 % powierzchni działki.
Ze wglądu na zamierzenie inwestycyjne oraz na wielkość działki.
2.3. Gabaryty i forma nowej zabudowy
W obszarze analizy występują niskie wolnostojące parterowe i piętrowe budynki mieszkalne z
użytkowym poddaszem. Średnia wysokość budynków (mierzona do kalenicy dachu) wynosi ok.
6,5 m do 9,5 m, budynki usługowe o średniej wysokości 5 – 7 m, o dachach jedno i
dwuspadowych. Znajdują się również budynki gospodarcze, o wysokości ok. 12 m i dachu
wielospadowym.
Ustala się możliwość budowy budynku świetlicy o wysokości zabudowy do 8,5 m o kącie
nachylenia połaci dachowej do 450 z dachem dwu- lub wielospadowym, o gabarytach i formie
zbliżonej do istniejących budynków mieszkalnych, znajdujących się w obszarze analizowanym.

2

2.4. Szerokości elewacji frontowej
W obszarze analizy występują budynki o różnych szerokościach elewacji frontowych tj.: od ok.
7,0 m dla do ok. 19 m.
Przyjmuje się szerokość elewacji frontowej dla budynku świetlicy – 15 m, z 20 % tolerancją (od 12
m do 18 m) jako optymalną dla tego zamierzenia inwestycyjnego, wynikająca z analizy
porównawczej istniejącej zabudowy, jak i szerokości istniejącej działki. Elewacja frontowa –
położona od głównego wejścia do budynku.
3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
Teren, na którym znajduje się działka nr 217 nie znajduje się w obszarze "Natura 2000".
Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne.
4.

Ustalenia dotyczące planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych,
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony
przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody
Teren inwestycji nie jest położony w obszarach chronionych.

5.

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
Nie podlega ochronie.

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
6.1. Dostęp do drogi publicznej (obsługa w zakresie komunikacji).
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej drogi gminnej dz. nr 219 i 132.
6.2. Ustalenia inżynieryjne:
Obsługa w zakresie infrastruktury na podstawie warunków przyłączenia do sieci wydanych
przez zarządców sieci.
Wody opadowe i roztopowe, zagospodarowane we własnym zakresie, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
Budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub indywidualnej oczyszczalni ścieków.
6.3. Usuwanie odpadów:
Selektywne magazynowanie odpadów w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach,
na terenie wydzielonym i zabezpieczonym przed możliwością przenikania ewentualnych
odcieków do środowiska gruntowo-wodnego oraz wywożenie wg regulaminy
obowiązującego w gminie.
7. Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich
Projektowane zamierzenie budowlane nie będzie powodowało naruszenia interesów osób
trzecich przy zachowaniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
sytuowanie oraz przy zachowaniu przepisów szczególnych.
8.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie dotyczy inwestycji objętej wnioskiem.
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Teren lokalizacji inwestycji spełnia warunki określone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Integralną częścią niniejszej analizy jest załącznik graficzny sporządzony na podstawie mapy w
skali 1:1000.
Opracowała: mgr inż. arch. Stanisław Duda
- uprawnienia architektoniczne nr 51/Sz/2000
- członek Zachodniopomorskiej Okręgowej
Izby Architektów – Nr ZP-0241
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