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W odpowiedzl na Paristwa ponowny wniosek o przeprowadzenie konsultacji 

spo!ecznych w sprawie ustalenia warunkbw rabudowy i zagospodardwania terenu 
-Q \ 

na dziatck o nurnerze ewidencyjnyrn 315/14 oraz na fngmen'bch dkiatek drogowych 
1 

256/10 i 614/25 w o b ~ b i e  P-6 w todzi informuje, ie nie rostanp pneprowadrone. 

~ e % n  zlokalimwany w rejonie ulic: Jecrmlenna, ~rebrryrlrka,%nynowa nie jest 

objgty ustaleniami rniejscowego planu zagospodarowania pfzestnennego. Zatem, 

zgodnie z ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestnennym, okreilenie sposobbw zagospodarowania i warunk6w za budowy tego 

terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy, w odpowiedzi na wntosek 

inwestora. 

Obowiazujqce pnepisy dotyczace decyzji o warunkach zabudowy nie pnewidujq 

przeprowadzania konsultacji spotecznych, a spos6b ustalania warunk6w zabudowy jest 

Scigle okreilony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestnennym* Oparty 

jest on gfhwnie na tzw. ,,zasadzie dobrego qsiedztwa", zgodnie z k t b q  nowa 

zabudowa musi stanowid kontynuacjq funkcji, parametrhw, cech i wskainikirw 

ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wystqpujqcych w danym 

obszarze. 



Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest moiliwe w przypadku 

lgcznego spetnienia nastgpujqcych warunkhw: 

1) co najmniej jedna dzialka sqsiednia, dostqpna z tej samej drogi publicznej, jest 

zabudowana w sposfrb pozwalajqcy na okreilenie wymagari dotyczqcych nowej 

zabudowy w za kresie kontynuacji funkcji, pararnetrbw, cech i wskaf nikbw 

kwtahawania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryt6w 

i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz 

intensywnoici wykorzystania terenu; 

2) teren ma dostep do drogi publicznej; 

3) istniejqce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajqce dla 

zamienenia budowlanego; 

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznauenia gruntow rolnych 

3,leSnych na cele nierolniue i nieleSne albo jest objqty z e d 4  uzyskanq przy 

sporzqdraniu miejscowych planow, kt6re utraciw moc na podstawie art. 67 

tjhstawy, o ktbrej mowa wart. 88 ust. 1; v 
5 )  decyzja jest zgodna z pnepisami odrqbnymi. 

Stosowoie do treSci 5 3 ust. 1 rorponqdzenia Mjnistra Infrastruktury z dnia 

26.08.2003 r. ,,w sprawie sposabu ustalania wymagari dotyczqcych nowej zabudowy 

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestnennego" w celu ustalenia wymagah dla nowej zabudowy i zagospodarowania 

terenu daic iwy organ wyznacza wok& dziatki budowlanej, kttrrej dotyczy wniosek, 

obszar analizowany i przeprowadza na nim analizq funkcji oraz cech zabudowy 

i zagospodarowania terenu w zakresie warunkdw, o ktdn(ch mowa w w/w art. 61 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizt: sporqdza osoba 

wpisana na listt: izby samorzqdu zawodowego urbanistdw albo architektbw, a zatern 

uprawniony urbanista czy tei architekt wykonujqcy zawod w ramach samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

Analiza urbanistyczna sporzqdzona przez okreilonego ustawq profesjonaliste 

stanowi materia4 dowodowy w sprawie, bqdpcy podstawq faktycznq wydania decyzji 

przez wlaiciwy organ. 

Ponadto decyzja o warunkach zabudowy, przed jej wydaniem, wymaga uzyskania 

uzgodnieri, czyli wspadzialania z innymi, kompetentny mi organarni. 

W postqpowaniu zakoriczonym decytjq o warunkach zabudowy zapewnia siq 

takie czynny udtial stronom, tj. wtaicicielom i uiytkownikowi wiecrystemu 



nieruchomoSci, na ktorej planowana jest lokalizacja inwestycji, oraz wfafcicielom 

dziatek graniczqcych bezpoirednio z terenem objqtyrn wnioskiem. Moga oni 

wypowiadat 5iq co do zebranych w sprawie dowodbw i rnateriajdw. 

lstotny jest rdwniei fakt, ie decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do 
I 

terenu oraz nie narusza prawa dasnoici i uprawnieh os6b trzecich, Nie prxesqdza 

rowniei o realizacji inwestycji, poniewai planowana budowa musi by6 takte zgodna 

z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z ktorq obiekt 

budowlany naleiy projektowat i budowal zapewniajqc speinienie wymagah 

dotyuqcych m.in. odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz posranowanie, wystqpujqcych 

w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnbnych interesbw o d b  tnecich, w tym 

zapewnienie dostepu do drogi publiunej. 

Reasumujqc naleiy stwierdzit, ie tqczne spetnienie wsrystkich warunkdw 

okreilonych w art. 61 ust. 1 ustawy o plahpwaniu i zagospodarawaniu przestrzennym 

obliguje organ do wydania gorytywnej decyeji o warunkach zabudowy. 

Natomiast wskazana w P a r i s v  wnibsku grocedura ustaiania sposobu 

zachowania bdu przestnennego przy udziale spoteczefistwa jest realizowana w trakcie 

przygotowywania rniejscowych plan6w zagospodarowania pnestnennego, popnez 

wytofenie projektu planu i arganizacjq dyskusji publiunej nad przyjqtymi w nim 

rozwipzaniami. 


