
                Świedziebnia, 06.01.2010 r.

Nr 7331 – 1/cp-2010

   DECYZJA  Nr 7331-1/cp- 2010
     O USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  

CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, 
art.  53 ust.  1,  3,  4  pkt  9,  art.  54  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 09.12.2009 r. Gminy Świedziebnia, 87-335 Świedziebnia 
o  ustalenie  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  polegającej  na  przebudowie  drogi 
gminnej nr 080913C Zasady Nowe-Zasady Stare dł. 2670 mb na działkach nr: 109 i 338 
– obręb Zasady Nowe i nr 335 – obręb Zasady Stare, położonych w miejscowości Zasady 
Nowe i Zasady Stare, gm. Świedziebnia 

u s t a l a m
Gminie Świedziebnia, 87-335 Świedziebnia 

l o k a l i z a c j ę   i n w e s t y c j i   c e l u   p u b l i c z n e g o 

polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 080913 C od km 0+650 do km 3+400 na 
działkach nr: 109 i 338 – obręb Zasady Nowe i nr 335 – obręb Zasady Stare, położonych 
w miejscowości Zasady Nowe i Zasady Stare, gm. Świedziebnia, określonej w załączniku 
graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

1. Rodzaj inwestycji: przebudowa obiektu infrastruktury technicznej – drogi gminnej.

2.  Ustalenia i szczegółowe zasady  zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

       - przebudowa drogi gminnej polegająca na ulepszeniu konstrukcji i nawierzchni 
drogowej na długości ca 2750 mb,

- szerokość nawierzchni utwardzonej – 5,0 m; szerokość utwardzonej podbudowy – 
5,5 m: szerokość korony drogi – 6,5 m,

- przy projektowaniu i przebudowie drogi stosować właściwe odległości od innych 
sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  oraz  uwzględnić  obecność 
ewentualnego wartościowego zadrzewienia, 

- 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. nr 43, poz. 
430 z 1999 r.),

- projekt techniczny winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych,
     -  w dokumentacji uwzględnić wymogi jednostek opiniujących,      

b) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:



-  inwestycja  w  rozumieniu  właściwych  przepisów  zalicza  się  do  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na  środowisko,  w związku z  czym wymagała 
(przed  uzyskaniem  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego) 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

-  realizację  inwestycji  należy  przeprowadzić  wg ustaleń  zawartych  w decyzji  nr 
pisma:  7625-22-2008 o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wydanej przez Wójta Gminy Świedziebnia w dniu 25.11.2008 r.,

-  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  na  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 innych warunków wynikających z przepisów szczególnych,

     c) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
          -  stosować właściwe odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

przebiegających w pasie drogowym,

d) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
    - chronić uzasadnione interesy dysponentów działek i uzbrojenia terenu na trasie 

inwestycji,
  -  uzyskać pisemne zgody na budowę właścicieli  działek, przez które przechodzi 
inwestycja.

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

    załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE 
W  dniu  09.12.2009  r.  Gmina  Świedziebnia,  87-335  Świedziebnia  wystąpiła  z 

wnioskiem  do  Wójta  Gminy  Świedziebnia  o  ustalenie  lokalizacji  inwestycji  celu 
publicznego  polegającej  na  przebudowie  drogi  gminnej  nr  080913C  Zasady  Nowe-
Zasady Stare dł. 2750 mb na działkach nr: 109 i 338 – obręb Zasady Nowe i nr 335 – 
obręb  Zasady  Stare,  położonych  w miejscowości  Zasady  Nowe  i  Zasady  Stare,  gm. 
Świedziebnia. 

Na  podstawie  art.  6  pkt  1  ustawy  z  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), powyższą inwestycję 
zalicza się do inwestycji celu publicznego.



W związku z tym, że 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, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w 
drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie powierza się 
osobie wpisanej na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Projekt 
decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego 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.

Przed wydaniem decyzji, 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  dniu09.12.  2009   r.,  że  nie  zachodzi  okoliczność  dotycząca  obowiązku 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu 
przedmiotowej inwestycji. 

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 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 
związku z  tym,  że przedmiotowa inwestycja  należy  do obszaru  przyległego do pasa 
drogowego  decyzję  wydaje  się  po  uzgodnieniu  z  właściwymi  zarządcami  dróg 
graniczących z inwestycją.

Zgodnie  z  art.  53  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.)  o 
wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji  celu  publicznego  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  ogłoszono  przez 
obwieszczenia  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Świedziebnia,  a  inwestora  oraz 
właścicieli  i  użytkowników  wieczystych  nieruchomości,  której  dotyczy  inwestycja 
zawiadomiono na piśmie. 

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

POUCZENIE
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 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 
2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

-  oświadczenie  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele 
budowlane,
- niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

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 lokalizacji inwestycji 



celu publicznego. 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.

Załączniki: Z up. Wójta
- mapa w skali 1:500 - tylko wnioskodawca

 (-) Tadeusz Ratkowski
Otrzymują:  Inspektor
1.  Urząd Gminy Świedziebnia - a/a.     


	POUCZENIE

