BLIR},,f{§'n'R, JilZlC}RAN

'i1-320 Jezlcrarly
i:lac Zani|<o,,nly 4
il,

p"łw,

o |.lz1,;1,1 s

tei

18!]] 539 2!7

11,111,

tl,a

till

i

ii s

l.;c-ll : :

u rs k

ll1 fax 539 27

i

e

Jeziorany, dnia 15.06.2018

6C

r.

Nasz znak, BR-D|CP.67333 12.2a18
Decyzja Nr 1212018

podsta;";..::]T"; :;",".::ff;1;,

Na

":ou.

u.,,

i4,arl 54

55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U, z2017 r. poz. 1073 z pożn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z pożn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
inwestora: Gminy Jeziorany, 11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4, reprezentowanego
i

Przez Burmistrza Jezioran Pana Leszka Boczkowskiego (wniosek zdnia 23.03.2018r.,
data wpływu: 28,03.2018

r,)

ustalam
lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Jeziorany,

Polegającej na budowie komunikacyjnej wiaty przystankowej
na działce nr 37611, obręb 1, m. Jeziorany.

z

szaletem publicznym,

1.

Rodzaj inwestycji.
'1.1.Obiekt infrastruktury technicznej

2.

-

obiekt użytecznościpublicznej oraz urządzenie

techniczne słuzące do obsługi transportu publicznego.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikające z przepisów odrębnych:
a) gabarytow i wysokości projektowanej zabudowy, w tym:

powierzchnia zabudowy - do 50,0m2;
- długosc wiaty z szaletami - do 10,0m,
- szerokośc wiaty z szaletami - do 5,0m;
- wysokośc - do 3,0m;
- geometria dachu
. kąt nachylenia połaci dachowych - 15o+25o;
-

:

.
.

wysokośćkalenicy odpowiednio
dachowych,
układ połaci dachowych

geometrii nachylenia połaci

dwuspadowy.

inwestycji konstrukcja wiaty z szaletem publicznym:
skalą i formą do zabytkowej przestrzeni, dach dwuspadowy,

b) charakterystyka
dopasowana

-

do

oParty na słupach ceglanych, dwie ścianyazurowe trejazowe; jedna ściana
wsPolna z przylegającym szaletem publicznym - 2-kabinowym. Materiał: cegła
i

dachowka pochodząca

z

scianek ażurowych : drewno.

rozbiorki historycznych budynkow, wypełnienie

2

2.1. W zakresie WarunkÓw i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanJ (Dz.U.
z2017 r. Poz, 1332 zpoźn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach Publicznych (Dz.U. z2017 r poz.2222 zpoŻn. zm.) wraz z właściwymi
rozPorządzeniami wYkonawczymi do w/w ustaw, w tym przepisy Rozporządzenia
Ministra Transpońu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca l-ggg r.'w sprawie
warunków terchnicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U z2016 r, poz. 124 zpóżn. zm.).
2.2. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji należy opracować na kopii mapy
zasadniczej do celow projektowych i uzgodnic z dysponentami sieci uzbrojenia
terenu.

2.3. W celu uzYskania pozwolenia na budowę inwestycji należy złożyćstosowny wniosek
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, załączając 4 egz, dokumentacji projektowej
wraz z:

3.

uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrębnymi,
dokumentami stwierdzającymi prawo do dysponowania nieruchomościami na
cele budowlane.

W zakresie ochronY środowiska i zdrowia ludzi nie mają zastosowania przepisy
ustawY z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U,

519 zPoŻn. zm.) wraz

z

z

2017 r. poz.

przepisami ań. 71 i następnymi ustawy z dnia
3 PaŻdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale sPołeczeństwa w ochronie środowiskaoraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z2017 r. poz. 1405 z pożn. zm.).

4, W

zakresie ochrony przyrody nie mają zastosowania prawne formy ochrony
PrzYrodY ztytułu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia2aO4 r. o ochronie przyrody

(Dz.U. z2018 r. Poz. 142

z

pożn. zm,) wraz zrozporządzeniami wykonawczymi do

w/w ustawy.

5. W

zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

i

zabytkow oraz dobr kultury

wsPołczesnej w sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 21ffi;.
oochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 zpoźn.
Zm,),

przedmiotowa lokalizaĄa inwestycji zawiera się w granicach:

-

układu urbanistycznego wpisanego

r.,

-

do

rejestru zabytków nieruchomych
z 31,-05,1957 r. oraz Óst

woj. warmińsko-mazurskiego pod Nr: 284 (Jl23)
jako ,,załozenie urbanistyczne
z10.10.1967
biskupiecki";

miasta Jeziorany

pow.

obszaru objętego ochroną konserwatorską na podstawie decyzji A-A-129 z dnia
1 wrzeŚnia 1992 roku jako ,,śladpieruvotnego osadnictwa (nawarstwienia
kulturowe) starego miasta Jezioran wraz z zamkiem)''.

\N związku zpowyższym na lokalizację komunikacyjnej wiaty przystankowej
z szaletem publicznym uzyskano zalecenia konsenłatorskie WarmińskoMazurskiego Wo;ewodzkiego Konserwatora Zabytków
- pismo z dnia 17.10,2017 r.,
znak, lZNR.5183.689.2017 .db. - ,,Mozliwa jest
realizaĄa zamierzenia

3

inwestYcYjnego, Przedstawionego w załączonym do wniosku
Zakresie planowanych
Prac, Polegającego na: 1. rozbiarce istniejącego obiektu przystanku
1porazanego
w załączniku graficznYm)
konstrukcji- stalówej,-wypełnione; plexi; 2. |udowie nowej
wiatY PrzYstankowej, o konstrukcji murowane;,' krytej Óachem dwuspadowym
o ceramicznYm Pokryciu (z użyciem historycznej dachówki
rozbiorkowej - równiez
Pokazanej na załączniku graficznym);3. pizeprowadzenie prac remontowych
muru
oporowego występującego w tym miejscu (z montazem drewnianego
siedziska na
koronie muru).
Zakres tYch Prac bYł konsultowany_ p_odczas oględzin przeprowadzonych
w dniu
3 PaŹdziernika 2017r, przez W-M Ńl<z z włałzami
planowana do
miasta.
realizaĄi wiata ma bYĆ wykonana z tradycyjnych materiałów,
w tym z historyc znych

cegieł idachowki PozYskanYch w traicie iozbiórek, jej iorr"
i".t estetyczna,
doPasowana skalą iformą do zabytkowej przestrzeni; pońadto
ozlóri wyposazeniu
w toalety pozwoli rozwiązac powazny problem społeczny
występujący w mieście.
Umieszczenie takiego obiektu małej architektury pozytywnie wpisuje
się w proces
rewitalizacji miasta, ktore w najńlizszym cŹasie, dzięki wielu
komunalnym
inwestYcjom, nabiorą duzego rozmachu. Uwaga! Sugeruje
się, by przedstawione
w załączniku graficznYm utwardzone dojściedJtoalet biegnące
równolegle
oPorowego, ze stoPniami od strony wschodniej, nie ńiałó posadzki do muru
wykonanej
z kostki betonowej lecz zostało wykonane z materiału nawiązującego
do historycznej
Przestrzeniu RYnku nP. z kamienia lub nawierzchni naturalnie ut,r"io.onej.,,
Na podstawie art. 36 ust. 1 i ust. 5 w/w ustawy wykonywanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy
zabytku wpisanym
do rejestru zabYtkow WYmaga uzyskania pozwolenia W'ojewódŹkled
Konsenłatora
Zabytkow w Olsztynie,

W związku z
.PlanowanYmi pracami na stanowisku archeologicznych mają
zastosowanie przepisy
ań. 31 w/w ustawy.
Przed realizaĄą inwestycji wymagańe jest:
uzyskanie decyzji WI<Z, okreslającej zakres i rodzaj niezbędnych
badań
archeologicznych o ktorych nowa w przepłsach art. 31 ust. 1a w/w
ustawy,
przeprowadzenie badań archeologicznych.

-

warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzehie w wodę - z istniejąćej sieci wodocĘgowej (budowa przyłącza);
b) zaoPatrzenie w energię elektryczną - z istniejącą sióci elektroenergetycznej
(budowa przyłącza);
c) zaopaŁrzenie w energię cieplną
-----------;
d) zaopatrzenie w srodki łączności
e) odProwadzenie sciekow
- do istniejącej sieci kana lizacji sanitarnej (budowa
przyłącza);
f) gosPodarowania odpadami - do pojemnikow na odpady komunalne (umowa
z gminą);
g) dostęP do drogi Publicznej - dojazd z drog publicznych gminnych _ dz. nr: 181
i 19714,
h) wymagana iloścmiejsc parkingowych

6.

7

W zakresie wYmagań dotyczących ochrony interesow osób trzecich w lokalizacji
inwestYcji nie wYstępują skutki, o których mowa w art.
36 ustawy o planowaniu
i

zagospodarowaniu przestrzennym.

W zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach górniczych
nie występują

w przedmiotowej sprawie wymagania określoneprzepisami
odrębnymi.

4
9.

rozgraniczĄące teren inwestycji.
Linie rozgraniczające teren inwestycji określazałącznik Nr
Lin ie

1 do

decyzji,

sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1 :1000.
10.

Załącznik Nr 1 stanowi integralną częśćdecyzii.

,:

uzAsADNlENlE

:

Wnioskowana inwestycja nalezy do kategorii inwestycji celu publicznego o znaczeniu
pkt 5
gmlnnym w ro7umlenlu przeplsow an.
c usIawy
ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
lrt. 2
z pkl
pi-zesti,zennyrn craz.jest lokalizo!^,/ana na terenach nie posiadając;lch miejscowego p|anu

nie wymaga zgody na zmianę
i leśnychna cele nierolnicze i nieleśne w rozumieniu

zagospodarowania przestrzennego. lnwestycja
przeznaczenia gruntów rolnych

przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych

i leśnych, a jej lokalizaĄa jest

zgodna

z przepisami odrębnymiw sprawie.

Wobec powlzszego, zastosowanie

w

sprawie mają przepisy ań. 56 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu pzestrzennym. Stąd ustalono lokalizację inwestycjijak
w treścidecyĄi.

PoUczENlE
Od niniejszej decyzji stronom słuzy odwołanie do Samorządowego

Kolegium
Odwoławczega w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistua Jeziofall; w terminie 14 dni od
daty jej doręczenia.
lnformuję strony postępowani;a, iż zgodnie z ań, 127a § 1 i 2 KPA, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwołania strona moze 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 wniesienia odwołania
Wzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 4 cyt.ustawy, decy4Ę p-olllega wykonaniu pzed upływem terminu do
wniesienia odwołania, jezeli jestzgodń z_4ądEhjęm wszystkich stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekły się prawa do wniesi76i7g$w8lilłĘĄ
;'=]/
j=,l
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10- 686 Olsztyn, ul, Wilczyńskiego 6 G/3
Otrzymuia:

3.
4,

Strony zgodnie zzałącznikiem

ala

Llzqodnienia:
1. WojewodzkiUrząd Ochrony Zabytków, 10-076 Olsztyn ul. Podwale 1
2. Starostwo Powiatowe w Olsztynie, 10-516 Olsztyn, Plac Bema 5
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewniw Olsztynie,
10-526 Olsztyn, ul. Pańyzantów 24
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