
 
 
                

Świedziebnia, 25.11.2010 r.  
 

Nr 7331 – 45 – 2010 
 

  DECYZJA  Nr 7331  - 45 /2010 
O  WARUNKACH ZABUDOWY 

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 6, 9, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 4, art. 
61 ust. 1, art. 64 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.07.2010 r. Projektowo-Doradczego Biura Architektoniczno-Urbanistycznego 
„PROJ-PLAN” s.c. Piotr Piechocki, Artur Składanek, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 103/8 o ustalenie 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, parkingi, zjazd publiczny 
urządzony poprzez rozdzielony wjazd i wyjazd) na działce nr 288/6 – obręb Świedziebnia, położonej 
w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia 
 

u s t a l a m 
Projektowo-Doradczego Biura Architektoniczno-Urbanistycznego „PROJ-PLAN” s.c.  

Piotr Piechocki, Artur Składanek, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 103/8  
w a r u n k i     z a b u d o w y 

 
dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na działce nr 288/6 – obręb Świedziebnia, 
położonej w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia, określonej w załączniku graficznym stanowiącym 
integralną część niniejszej decyzji. 
 
1.  Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy: budowa budynku o funkcji usługowej branży handlowej 

w zabudowie usługowej. 
 
2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy: 

a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: 
- budynek usługowy – murowany, wolnostojący, parterowy bez poddasza użytkowego,  

          - wysokość budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej 
kalenicy dachu – do 8,0 m, 

- dach budynku – dwu- lub wielospadowy; główna kalenica dachu równoległa do granicy z działką 
sąsiednią nr 288/3, 

- spadek połaci dachowych – 20-30º, 
          - pokrycie dachu materiałem w stonowanej kolorystyce, nawiązującej do kolorystyki dachów budynków 

zlokalizowanych na najbliższych działkach sąsiednich,  
   maksymalna szerokość elewacji frontowej – 17,0 m, 
- powierzchnia zabudowy - do 600,0 m2,    

          - maksymalna powierzchnia sprzedaży – 500,0 m2, 
          - pozostawić co najmniej 25% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,  

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanego budynku w przedłużeniu linii zabudowy 
wyznaczonej przez istniejące budynki mieszkalne zlokalizowane na działkach sąsiednich nr 288/1 i 
288/3; budynek usytuowany w głębi działki; orientacyjne linie obrysu projektowanego budynku – 
zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji, 

- na działce należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla osób korzystających 
z projektowanego budynku,  



- nawierzchnię stanowisk postojowych i drogi manewrowej wykonać jako nieprzepuszczalną, 
- odpowiednio wyprofilować teren parkingu ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie ścieków 

deszczowych do wpustów liniowych, a następnie do urządzeń oczyszczających, 
- projekt budowlany w zakresie przepisów bhp zaopiniować u rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa 

i higieny pracy; pod względem ochrony przeciwpożarowej uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych; w zakresie przepisów higieniczno-sanitarnych uzgodnić z uzgodnić 
z rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych, 

- obiekt i jego lokalizacja winien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.), 

             - budowa zjazdu o charakterze indywidualnym z drogi powiatowej nr 1837C; lokalizacja projektowanego 
zjazdu – zgodnie z oznaczeniami na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji, 

          - zjazd z drogi powiatowej wykonać w uzgodnieniu i na warunkach wydanych przez zarządcę drogi – 
zgodnie z pismem znak:TN.403-4/10 z dnia 15 lipca 2010 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Brodnicy, 

- przy projektowaniu i budowie zjazdu uwzględnić obecność sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
- przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w 

pasie drogowym, 
          - uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany zjazdu oraz projekt organizacji ruchu drogowego 

w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego,   
          - inwestycja winna spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki                        

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi                        
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430) i Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.), 

- projekt budowlany winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych, 

b)  ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
- inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie wymagała (przed uzyskaniem decyzji o warunkach 

zabudowy) wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  
- planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu 

występujących na działkach sąsiednich,     
- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, 
- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 

prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych, 

- przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów 
przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją 
przedmiotowej inwestycji, 

- jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu 
naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą, 

- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub 
wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane 
zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i 
niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

   - przestrzegać warunków wynikających z przepisów szczególnych, 

c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 
     - zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach wydanych przez właściwego dysponenta sieci 

elektroenergetycznej, 
     - zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na warunkach wydanych przez dysponenta sieci, 

- odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych przez 
dysponenta sieci, 



- odprowadzenie  ścieków deszczowych z projektowanego parkingu po podczyszczeniu w urządzeniach 
separacyjnych do zbiorczej kanalizacji deszczowej na warunkach wydanych przez dysponenta sieci,  

- obsługa komunikacyjna działki poprzez zjazd z drogi powiatowej, zaprojektowany i wykonany na 
warunkach uzyskanych od zarządcy drogi, 

 
d) ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich: 

- uzyskać tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 
     - chronić uzasadnione interesy dysponentów uzbrojenia terenu oraz działek sąsiednich przed 

pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 
energii elektrycznej, środków łączności i zbiorczej kanalizacji sanitarnej (sieć energii cieplnej nie 
występuje), przed pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi, 

- chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed uciążliwościami powodowanymi 
przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie uwzględniając przepisy szczególne 
dotyczące tych uciążliwości, 

     - chronić uzasadnione interesy dysponentów działek sąsiednich przed zanieczyszczeniami powietrza, 
wody i gleby.  

 
3. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej 

załącznik do niniejszej decyzji. 
 
4. Decyzję wydano po uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku usługowego na działce nr 288/6 – obręb Świedziebnia położonej w miejscowości 
Świedziebnia gm. Świedziebnia z organami  administracyjnymi tj. : 

1. Starostwem Powiatowym w Brodnicy ul. Kamionka 18 , 87-300  Brodnica. 
2. Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Okrzei 74 a , 87-800  Włocławek. 
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica. 

       
       

UZASADNIENIE  

  
W dniu 13.07.2010 r. Projektowo-Doradcze Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne „PROJ-PLAN” s.c. 

Piotr Piechocki, Artur Składanek, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 103/8 wystąpiło z wnioskiem do Wójta 
Gminy Świedziebnia o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącze wody i kanalizacji 
sanitarnej, parkingi, zjazd publiczny urządzony poprzez rozdzielony wjazd i wyjazd) na działce nr 288/6 – 
obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia. 

W związku z tym, że dla terenu objętego inwestycją gmina Świedziebnia nie posiada aktualnego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, której 
sporządzenie powierza się osobie wpisanej na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. 
Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotował mgr inż. arch. Edward Morczyński, będący członkiem 
Północnej Okręgowej Izby Urbanistów w Gdańsku - wpis nr G-148/2002 i posiadający uprawnienia 
urbanistyczne nr 669/88 do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa.  

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), dokonano analizy warunków i zasad 
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i 
prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.  
 Analizując wniosek oraz ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Świedziebnia, uchwalonego uchwałą nr XXI/81/2000 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 
29.06.2000 r. Wójt Gminy Świedziebnia stwierdził w dniu 13 lipca 2010  r., że nie zachodzi okoliczność 



dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
przedmiotowej inwestycji.  

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z tym, że teren przeznaczony pod  
inwestycję jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami 
decyzję wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych 
oraz melioracji wodnych: 
1.Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Okrzei 74 a, 87 – 800 Włocławek 
postanowieniem nr TEK 7323/BTB/0545 /2010 z dnia 31.08.2010r.  uzgodnił projekt decyzji , przy zachowaniu 
następujących uwarunkowań – istniejące urządzenia melioracyjne należy zachować lub przebudować na koszt 
inwestora w porozumieniu z  K- PZMiUW we Włocławku – Biuro Terenowe w Brodnicy z/s w Toruniu  
w sposób zapewniający prawidłowe ich funkcjonowanie; w przypadku braku  spółki wodnej    uzgodnienia 
należy dokonać z GSW Świedziebnia i K-PZMiUW we Włocławku – Biuro Terenowe w Brodnicy z/s w Toruniu. 
Postanowieniem  nr TEK. 7323/BTB/0609/2010 z dnia 29.09.2010 sprostował  pomyłkowo wpisany zapis dot. 
nazwy zamierzenia inwestycyjnego. 
2.Starostwo Powiatowe w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300  Brodnica postanowieniem Nr GG.6018-
3/181/2010 z dnia 08 września 2010r. uzgodniło projekt decyzji. 

 
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z tym, że teren przedmiotowej 
inwestycji należy do obszaru przyległego do pasa drogowego decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwym 
zarządcą drogi graniczącej z inwestycją.  

 
1.Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy  Karbowo, ul. Wczasowa 46  postanowieniem nr TN.405-18/10 z dnia 
14 września 2010 r. uzgodnił projekt decyzji jako spełniający  warunki zarządu drogi z następująca uwagą  - w 
punkcie 2c ustalenia  dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej w ustępie 5 
dotyczącym obsługi komunikacyjnej działki wprowadzić uzupełnienie dotyczące konieczności uzyskania 
decyzji zarządu drogi na lokalizację zjazdu. Ustęp ten winien mieć treść następującą:,, obsługa komunikacyjna 
działki poprzez zjazd publiczny z drogi powiatowej, na który właściciel musi otrzymać zezwolenie od zarządu 
drogi wyrażone w formie decyzji administracyjnej”. 

 
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. 

 

POUCZENIE 

  
 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji użytków 
rolnych lub postanowienie o braku konieczności uzyskania takiej decyzji. W celu uzyskania pozwolenia na 
budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Brodnicy. Do wniosku o udzielenie pozwolenia 
na budowę należy dołączyć: 
 
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 

wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
   - decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej terenu objętego inwestycją w przypadku podlegającym wymaganiom 

przepisów szczególnych, 
- niniejszą decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. 

 
 
 
 



Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele 
budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o 
ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona 
wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością na czas 
prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca 
uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego 
ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. 
 Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, 
ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Świedziebnia w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia. 

                                                                                                                                                                 Z up. Wójta 
                                                                                                                                                           Tadeusz Ratkowski 
Projekt decyzji sporządził:                                                                                                                           inspektor 
mgr inż. arch. Edward Morczyński 

 

Załączniki: 
- mapy w skali 1:500 i 1:1000 - tylko wnioskodawca, 
- analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu zawierająca  
  część tekstową i graficzną. 
 
Otrzymują: 
1. Projektowo-Doradcze Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne „PROJ-PLAN” s.c.  
    Piotr Piechocki, Artur Składanek, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 103/8, 
2. Urząd Gminy Świedziebnia - a/a.  
 
Do wiadomości :     
1.Państwo  Krystyna, Stanisław Zielińscy 

  Świedziebnia 58  

  87 – 335 Świedziebnia 

2. Państwo Cecylia, Kazimierz Bejger 

    Świedziebnia 55 

    87 – 335 Świedziebnia 

3. Pani Zofia Adamska 

    Świedziebnia 56/5 

    87 – 335 Świedziebnia 

4. Pan Marian Kopczyński 

    Świedziebnia 56/7 

    87 – 335 Świedziebnia 

5. Pani Małgorzata Zofia Kowalska 

    Świedziebnia 56/3 

    87-335 Świedziebnia  

6. Państwo Małgorzata Elżbieta, Zbigniew Lutowscy 

    Świedziebnia 56/6 



    87 – 335 Świedziebnia 

7. Państwo Bożena  Danuta, Józef Leszek Łabiszewscy 

    Świedziebnia 56/10 

    87 – 335 Świedziebnia  

8. Pan Andrzej Buczyński 

    Świedziebnia 56/8 

    87 – 335 Świedziebnia  

9. Pani Bogumiła Franciszka Marcinkowska-Buczyńska  

    Świedziebnia 56/8 

    87 – 335 Świedziebnia  

10.Państwo Elżbieta, Grzegorz Waruszewscy 

    Świedziebnia 56/1 

    87 – 335 Świedziebnia  

11.Państwo Bernadeta, Zenon Ryszard Faraś 

    Świedziebnia 56 

    87 – 335 Świedziebnia  

12.Pani Henryka Marianna Mańkowska 

    Świedziebnia 56/11 

    87 – 335 Świedziebnia  

13. Pan Jerzy Mańkowski 

    Świedziebnia 56/11 

    87 – 335 Świedziebnia  

14.Państwo Ewa Joanna, Marcin Zanieccy 

     ul. Ogrodowa 16 

    87 – 500 Rypin  

15.Państwo Anna, Józef Szmagaj 

    Świedziebnia 56/2 

    87 – 335 Świedziebnia  

16. Państwo Anna , Maciej Świtalscy  

      ul. Kościuszki 41  

      87-500   Rypin  

17. Zarząd Dróg Powiatowych 

      Karbowo ul. Wczasowa 46,  

      87-300 Brodnica 
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do decyzji nr 7331 – 45 - 2010 

 
ANALIZA 

funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu obejmuje działkę nr 288/6 – obręb Świedziebnia, 
położoną w miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia w zakresie warunków wynikających z ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
 

Wnioski 
do decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 288/6 – obręb Świedziebnia, położonej w miejscowości 
Świedziebnia, gm. Świedziebnia na budowę budynku usługowego.  
 
Obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje działkę nr ew. 288/6 o powierzchni 0,3000 ha zlokalizowaną w 
miejscowości Świedziebnia, gm. Świedziebnia. 
 
Analizowany obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a zatem sposób ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy określony powinien być w 
decyzji o warunkach zabudowy.   
 
Na podstawie § 3 ust. 1, 2 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) przeprowadzono 
analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 
61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
nr 80, poz. 717 z późn. zm.).  
 
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, co następuje: 

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe, ponieważ zgodnie z art. 61 ust. 1 zachodzi 
okoliczność łącznego spełnienia następujących warunków: 
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób 

pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
gabarytów i formy architektonicznej projektowanego obiektu, linii zabudowy oraz intensywności 
wykorzystania terenu – w obszarze analizowanym działki sąsiednie posiadają zabudowę mieszkaniową 
jedno- i wielorodzinną oraz usługową (m.in. na działce nr 289 zlokalizowany jest obiekt handlowy), co 
pozwala na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy dla działki objętej wnioskiem, 

  2) teren objęty inwestycją ma dostęp do drogi publicznej – bezpośredni do drogi powiatowej nr 1873C,  
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla powyższego zamierzenia 

budowlanego – teren jest uzbrojony; podłączenie do sieci gminnych na warunkach uzyskanych od 
dysponentów sieci, 

4) teren objęty inwestycją, o powierzchni 0,3000 ha nie wymaga uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, stosownie do przepisów art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),  

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.   

2. Przepisy art. 61 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w przypadku terenu objętego powyższą inwestycją nie 
wymagają zastosowania. 

 



3. Działki objęte inwestycją posiadają bezpośredni dostęp do drogi powiatowej.  Poza drogą powiatową w 
analizowanym obszarze nie występuje infrastruktura techniczna związana z celami ponadlokalnymi. 
Działka według wypisu z rejestru gruntów jest wykorzystywana na cele rolne.  

 
4. Charakterystyka obszaru objętego analizą: 
   1) analizą objęto obszar obejmujący co najmniej trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, 
   2) parametry istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikają z załącznika graficznego do    

niniejszej analizy sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 w zakresie funkcji terenów, linii 
zabudowy i wysokości obiektów, konfiguracji dachów, dostępu komunikacyjnego (i innych elementów). 

  
5. Parametry objęte analizą: 

1) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: opisana w pkt. 1 ust. 1, 
2) obowiązująca linia zabudowy: aby uniknąć nadmiernego zbliżenia projektowanego budynku do 

istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach sąsiednich nr 288/1 i 288/3 
zdecydowano o usytuowaniu budynku w głębi działki. Odstąpiono w ten sposób od wyznaczenia 
obowiązującej linii zabudowy w przedłużeniu szczytowych ścian istniejących budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych na działkach sąsiednich uznając jedynie, że będzie to linia nieprzekraczalna,  

3) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: dla działek 
zabudowanych leżących w obszarze analizowanym obliczono następujące procentowe współczynniki 
powierzchni zabudowanej na działkach w stosunku do powierzchni działek: na działce nr 285/4 – 
15,8%, na działce nr 287/1 – 2,3%, na działce nr 288/1 – 16,1%, na działce nr 288/3 – 5,7%, na działce 
nr 289 – 5%. Ze względu na znaczne zróżnicowanie wielkości działek i sposobu ich użytkowania 
(budynki mieszkalne jednorodzinne, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek usługowy, budynki 
gospodarcze w zabudowie zagrodowej) współczynniki dla danego terenu wahają się od 2,3% do 16,1 
%. Średnia obliczona wielkość współczynnika dla nowej zabudowy wynosi 8,9%. W związku z tym, że 
obliczony wskaźnik nie jest adekwatny do charakteru planowanej inwestycji (zabudowy usługowej z 
pawilonem handlowym) przyjęto wskaźnik wielkości nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki  
do 20%, 

4) szerokość elewacji frontowej: dla działek zabudowanych leżących w obszarze analizowanym określono 
następujące szerokości frontowe budynków: na działce nr 285/4 – 13,0 m i 9,0 m, na działce nr 287/1 – 
12,0 m, 5,0 m, 7,5 m, 12,0 m, na działce nr 288/1 – 13,0 m, na działce nr 288/3 – 12,0 m, na działce nr 
289 – 17,0 m, 12,0 m i 10,0 m. Średnia obliczona szerokość elewacji frontowej na działkach w obszarze 
analizowanym wynosi 11,1 m z tolerancją do 20 %, tj. do 13,3 m. W związku z tym, że obliczona 
wielkość nie jest adekwatna do charakteru planowanej inwestycji (zabudowy usługowej z pawilonem 
handlowym) przyjęto maksymalną szerokość elewacji frontowej do 17,0 m.  

5) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: wysokość elewacji frontowej 
projektowanego budynku nie może przekroczyć wysokości istniejących budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych na najbliższych działkach sąsiednich nr 288/1 i 288/3. Przyjęta w decyzji wysokość 
budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy 
dachu, wynosząca maksymalnie 8,0 m spełnia ten warunek, 

6) geometria dachu projektowanego budynku: na działkach sąsiednich występują budynki z dachami 
płaskimi i wysokimi. Przyjęto w projektowanym budynku dach wysoki, dwu- lub wielospadowy o kącie 
nachylenia połaci dachowych w przedziale 20-30º i głównej kalenicy usytuowanej prostopadle do frontu 
działki, jak w budynku na działce sąsiedniej nr 288/1. 

  
6. Wnioski do projektu decyzji: 
   1) wprowadza się funkcję usługową dla terenu objętego wnioskiem, 
   2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanego budynku w przedłużeniu linii zabudowy wyznaczonej 

przez istniejące budynki mieszkalne zlokalizowane na działkach sąsiednich nr 288/1 i 288/3; budynek 
usytuowany w głębi działki; orientacyjne linie obrysu projektowanego budynku – zgodnie z oznaczeniami 
na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji, 

   3) wskaźnik wielkości nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 20%,   
   4) ilość kondygnacji nadziemnych dla projektowanego budynku – 1 (parter + poddasze nieużytkowe),  



   5) wysokość budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej 
kalenicy dachu – do 8,0 m, 

   6) dach budynku – dwu- lub wielospadowy; główna kalenica dachu równoległa do granicy z działką 
sąsiednią nr 288/3, 

7) spadek połaci dachowych – 20-30º,    
   8) dostęp komunikacyjny do drogi publicznej (powiatowej) – bezpośredni. 

  
Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ana lizę 
przygotował mgr inż. arch. Edward Morczyński, będący członkiem Północnej Okręgowej Izby Urbanistów w 
Gdańsku - wpis nr G-148/2002 i posiadający uprawnienia urbanistyczne nr 669/88 do projektowania w 
planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

       Z up. Wójta 
                                                                                                                                                           Tadeusz Ratkowski 

         inspektor 

 


