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Olsztyn, dnia 6 lipca 2018 r.

Znak sprawy: UA.6730.9.2018
DECYZJA NR I - 125/2018
o ustaleniu warunków zabudowy
Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1,4, art. 61, art. 63 ust 1,2,
4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
2017 poz. 1073 z zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 z zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
8.01.2018 r. (data wpływu 12.01.2018 r., 1. dz. 111/2018) skorygowanego w dniach
5.04.2018 r., 22.05.2018 r.
ustalam
na rzecz:
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą:
warunki zabudowy
przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie, obręb 23, działka nr 37/1
dla inwestycji obejmującej
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
1) Rodzaj inwestycji.
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2)

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikąjące z przepisów odrębnych.
1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
a) Sposób użytkowania inwestycji: funkcja mieszkalna wielorodzinna.
b) Sposób zagospodarowania terenu: planowana inwestycja obejmuje budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z obsługą komunikacyjną projektowaną z ul. Bydgoskiej.
2. Warunki i wymagania dotyczące kształtowania ładu przestrzennego.
a) Obowiązująca linia zabudowy: od strony ul. Bydgoskiej jako przedłużenie linii
istniejącej zabudowy na działkach nr 23-36, 23-37/2, 23-38 - zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 1;
b) Wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu (działka nr 23-37/1):
Pz/Pt < 0,27.
c) Szerokość elewacji frontowej: 11,05 m ± 20% czyli mieszczące się w przedziale
od 8,84 m do 13,26 m
d) Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu: do 4,73 m.
e) Geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 °
do 48°, wysokość głównej kalenicy dachu do 10,0 m, układ głównej kalenicy dachu
równoległy względem ul. Bydgoskiej.
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3. Warunki zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie wymagań
ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
Z analizy stanu faktycznego i prawnego przeprowadzonego zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 2
ww. ustawy, stwierdzono, że dla terenu objętego wnioskiem nie zachodzi potrzeba
określenia warunków w zakresie j w.
4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej.
Z analizy stanu faktycznego i prawnego przeprowadzonego zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 2
ww. ustawy, stwierdzono, że dla terenu objętego wnioskiem nie zachodzi potrzeba
określenia warunków w zakresie j w.
5. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
a) Wystąpić do dysponentów sieci miejskich o wydanie warunków technicznych
podłączenia inwestycji do zewnętrznych sieci.
b) W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu projektowane
rozwiązania uzgodnić z właściwymi jednostkami organizacyjnymi.
c) Obsługa komunikacyjna: projektowanym zjazdem z ul. Bydgoskiej (dz. nr 23-37/1).
d) Wymagana ilość miejsc postojowych na działce nr 23-37/1 powinna wynosić nie mniej
niż 1,2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny. 30% miejsc postojowych
zaprojektować na powierzchni działki inwestycji, jako ogólnodostępne, rotacyjne.
e) Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, należy uzgodnić projekt obsługi
komunikacyjnej inwestycji w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
Projekt budowlany pod względem ochrony interesów osób trzecich musi spełniać wymogi
określone w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.
2017 poz. 1332), a w szczególności: ochrony przed pozbawieniem dostępu do drogi
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze środków łączności, ochrony przed pozbawieniem dostępu do światła dziennego
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed uciążliwościami
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
7. Ustalenia dotyczące granic i sposobu 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.
Z analizy stanu faktycznego i prawnego przeprowadzonego zgodnie z art. 53 ust. 3 ww.
ustawy, pod względem zgodności planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi,
stwierdzono, że wnioskowana inwestycja znajduje się w obrębie udokumentowanego
zbiornika wód podziemnych. Poza tym przedsięwzięcie nie narusza wymagań przepisów
odrębnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności:
ustawy prawo wodne, ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
8. Wymagania dotyczące zakresu i form projektu budowlanego.
a) Należy spełnić wymagania wynikające z Polskich Norm i przepisów szczególnych,
a w szczególności:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
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- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2285).
b) Projekt budowlany w ilości 4 egz. opracowany przez uprawnionego projektanta
przedłożyć wraz z wymaganymi przepisami szczególnymi uzgodnieniami oraz
oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna w celu uzyskania
pozwolenia na budowę.
3) Uzyskane uzgodnienia i opinie.
- Pismem z dnia 29.01.2018 r. znak: TE.481.015.2018 Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
pozytywnie zaopiniował zamierzenie inwestora.
- Pismem z dnia 16.04.2018 r. znak: TE.481.106.2018 Zarząd Dróg Zieleni i Transportu
pozytywnie zaopiniował zamierzenie inwestora z warunkiem:
■ „przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy uzgodnić projekt obsługi
komunikacyjnej inwestycji w ZDZiT,
■ całość miejsc do obsługi inwestycji na działce Inwestora,
■ proponowana ilość miejsc postojowych na jedno mieszkanie, ze względu na deficyt
miejsc w tym rejonie, min. 1,4”.
- Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w dniu 11.06.2018 r. projekt decyzji wysłano do Biura Geologa Wojewódzkiego w Olsztynie
w celu uzgodnienia, ponieważ Biuro Geologa Wojewódzkiego nie zajęło stanowiska
uzgodnienie uważa się za dokonane w myśl art. 53 ust 5
W przypadku niezajęcia
stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia
o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane
- Zgodnie z art. 53 ust 4 pkt 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 tj. z zm.) w dniu 11.06.2018 r. projekt decyzji wysłano
do Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w celu uzgodnienie projektu decyzji.
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, postanowieniem z dn. 18.06.2018 r. znak.
TE.481.166.2018 uzgodnił projekt decyzji.
4) Linie rozgraniczające teren inwestycji.
Linie rozgraniczające teren inwestycji przedstawiono w części graficznej niniejszej decyzji
na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 - załącznik nr 1.
5) Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Część tekstowa - załącznik nr 2.
- Część graficzna - załącznik nr 3.
Projekt decyzji został sporządzony przez Joannę Kalita - mgr inż. gospodarki przestrzennej - zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy
z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. ztn.)

Dnia 12.01.2018 r. Pan

Uzasadnienie
1 działającego jako

, reprezentujący
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
‘ •
złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie,
na działce nr 23-37/1.
Według art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 tj. z zm.) zmiana zagospodarowania terenu
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w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub
wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.
Wniosek inwestora został sformułowany prawidłowo i zawierał wszelkie niezbędne
elementy, które określono w art. 52 ust. 2 wspomnianej.ustawy oraz nie wymagał dołączenia
do niego żadnych dokumentów wynikających z przepisów szczególnych.
Wykorzystując dane uzyskane drogą elektroniczną z zasobu tut. Urzędu, rozpoznano
stosunki własnościowe dotyczące otoczenia terenu planowanej inwestycji w sposób
umożliwiający ustalenie stron postępowania administracyjnego (wydruki w aktach sprawy).
Zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2017 poz. 1257 tj. z zm.), dnia 17.01.2018 r. wysłano stronom zawiadomienie
o wszczęciu postępowania, informując jednocześnie o przysługujących uprawnieniach,
z których mogły korzystać bez ograniczeń. W wyznaczonym przez organ terminie, strony nie
wypowiedziały się w sprawie, co do zebranych dowodów i materiałów.
Pismem z dnia 18.01.2018 r. wystąpiono do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu z prośbą
o zaopiniowanie zamysłu inwestora. Pismem z dnia 29.01.2018 (data wpływu: 30.01.2018 r.,
1. dz. 269/2018) Zarząd Dróg, Zielni i Transportu w Olsztynie pozytywnie zaopiniował
zamierzenie Inwestora.
W dniu 5.04.2018 Inwestor dokonał korekty wniosku w zakresie: ilości kondygnacji
nadziemnych, wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu, wysokości głównej
kalenicy dachu, lokalizacji projektowanego zjazdu na działkę.
Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2017 poz. 1257 tj. z zm.), dnia 5.04.2018 r. wysłano stronom zawiadomienie
0 dokonanej korekcie wniosku. W wyznaczonym przez organ terminie strony nie
wypowiedziały się w sprawie, co do zebranych dowodów i materiałów.
W związku z korektą wniosku, pismem z dnia 05.04.2018 r. wystąpiono ponownie
do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu z prośbą o zaopiniowanie zamysłu inwestora. Pismem
z dnia 16.04.2018 (data wpływu: 18.04.2018, 1. dz. 1087/2018) Zarząd Dróg, Zielni
1 Transportu w Olsztynie pozytywnie zaopiniował zamierzenie Inwestora z warunkiem:
- „przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy uzgodnić projekt obsługi
komunikacyjnej inwestycji w ZDZiT,
- całość miejsc do obsługi inwestycji na działce Inwestora,
- proponowana ilość miejsc postojowych na jedno mieszkanie, ze względu na deficyt miejsc
w tym rejonie, min. 1,4”.
W wyniku wstępnego rozpatrzenia wniosku stwierdzono, że zakres przedstawionego
zamierzenia, kwalifikuje wniosek do wydania decyzji odmownej. Na podstawie art.- 64 ust. 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017
poz. 1257 z zm.) oraz art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2017.1073 z zm.), pismem z dnia 15.05.2018 r. wezwano Inwestora do korekty
wniosku. W wyznaczonym przez organ terminie Inwestor skorygował wniosek.
Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2017 poz. 1257 tj. z zm.), dnia 24.05.2018 r. wysłano stronom zawiadomienie
0 dokonanej korekcie wniosku. W wyznaczonym przez organ terminie strony nie
wypowiedziały się w sprawie, co do zebranych dowodów i materiałów.
Zgodnie z art. 10§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257
zpóźn. zm.) w dniu 29.05.2018 r., wysłano stronom zawiadomienie o zakończeniu zbierania
materiału dowodowego. W wyznaczonym przez organ terminie, strony nie wypowiedziały się
w sprawie, co do zebranych dowodów i materiałów.
W celu przeprowadzenia analizy zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym wokół terenu objętego wnioskiem, zgodnie
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z rozporządzeniem 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. Nr 164 poz. 1588),
wyznaczono granice obszaru analizowanego w odległości trzykrotnej szerokości frontu terenu,
to jest 3 x 18,62 m = 55,86 m, w każdą stronę od wszystkich granic terenu objętego
wnioskiem. Wyznaczony promień analizowanego terenu pokazano na mapie stanowiącej
integralną część analizy. Granicę obszaru analizy wyznaczono poprzez ujęcie w analizie
całych działek w granicach geodezyjnych tych działek, które zostały przecięte promieniem
wyznaczonym na poziomie 55,86 m. Obszar analizy obejmuje teren, stanowiący otoczenie
wnioskowanej lokalizacji przedmiotowej inwestycji tzn., zawierający w rozumieniu
przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
sąsiedztwo bliższe i dalsze tej lokalizacji. Za front terenu objętego wnioskiem przyjęto
północno-wschodnią granicę terenu, która przylega do drogi dojazdowej ul. Bydgoskiej (dz.
nr 24-14) przez którą odbywać się będzie główny wjazd i wejście na teren objęty wnioskiem.
W analizie nie uwzględniono działek drogowych (dz. nr 23-39/6, 24-14, 24-23/1) i innych
terenów niezabudowanych (dz. nr 23,32/3, 23-37/1, 23-39/5, 23/42, 24-21, 24-25), ponieważ
brak na nich materiału porównawczego do określenia wymagań dotyczących nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej
obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz wskaźnika powierzchni zabudowy do
powierzchni terenu.
Tak wyznaczony obszar analizy mimo wykluczenia sporych obszarów jest spójny, zwarty
i wystarczający do przeprowadzenia analizy, o której mowa w ww. rozporządzeniu, ponieważ
daje pełny obraz zabudowy na sąsiednich działkach w zakresie kontynuacji funkcji,
parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dokonanie analizy porównawczej jest w tym obszarze możliwe i będzie rzetelne. Wobec
powyższego brak jest podstawy do poszerzenia obszaru analizowanego poza ramy określone
w rozporządzeniu.
Gabaryty wnioskowanej zabudowy mieszczą się w wyliczonych średnich wskaźnikach
oraz wielkościach wynikających z analizy terenu, co zostało przedstawione poniżej.
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U.
Nr 164 poz. 1588):
- Linia zabudowy:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164
poz. 1588) w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wg: „ §4.1. obowiązującą linię nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem
wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.
2. Wprzypadku niezgodności linii istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej z przepisami
odrębnymi, obowiązującą linię nowej zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami.
3. Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok,
wówczas obowiązującą linię nowej zabudowy ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego
budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego. 4. Dopuszcza się inne
wyznaczenie obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w
§ 3 ust. 1 rozporządzenia.
Budynki na działkach sąsiednich oddalone są w następującej odległości od krawędzi jezdni:

- budynek nr 23-34; 1 ~ 10,60 m;
- budynek nr 23-36;l od ~ 10,23 m do ~9,95 m;
- budynek nr 23-37;l ~ 10,20 m;
- budynek nr 23-38; 1 od ~10,20 m do ~ 10,33 m;
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Budynki na działkach sąsiednich tworzą czytelną i zdefiniowaną linię zabudowy.
Dlatego zgodnie z §4.1 obowiązującą linię nowej zabudowy wyznacza się przedłużenie linii
istniejącej zabudowy na dzidkach nr 23-36, 23-37/2, 23-38, zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 1.
- Wskaźnik powierzchni nowej zabudowy do powierzchni terenu (Pz/Pt):
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. - Dz. U. Nr
164 poz. 1588 w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego §5.1, wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki albo terenu, wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej
wielkości dla obszaru analizowanego 2. dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika
wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, jeżeli
wynika to z analizy.
Średni wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu na analizowanym terenie wynosi 0,20.
Projektowany wskaźnik powierzchni zabudowy do terenu (dz. 23-37/1 - powierzchnia działki
585 m2) wyniesie Pz/Pt -159,6 m2/585 m2 = 0,27.
Istniejący wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu na terenie analizowanym waha się
w przedziale od 0,12 (dz. nr 24-20) do 0,41 (dz. nr 23-36). Na analizowanym ternie 6 działek
posiada wskaźnik powierzchni zabudowy do terenu większy niż średni wskaźnik zabudowy
do powierzchni terenu występujący na analizowanym terenie. Pozostałe 9 działek posiada
wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu mniejszy niż średni wskaźnik zabudowy
do powierzchni terenu występujący na analizowanym terenie.
Ze względu na zróżnicowaną powierzchnię zabudowy i zróżnicowane wielkości działek, wy
znaczenie wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni
działki na podstawie średniego wskaźnika o czym mowa w §5 ust. 1, nie było uzasadnione.
Ponieważ na analizowanym terenie występuje wskaźnik powierzchni zabudowy do po
wierzchni terenu niedużo większy co wnioskowany np. dz. nr 23-37/2 - Pz/Pt = 0,28, dz. nr
23-40 - Pz/Pt = 0,29, dlatego wskaźnik wielkości nowej zabudowy do powierzchni terenu
(Pz/Pt) wyznaczono nie na postawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizo
wanego lecz na podstawie §5 ust. 2 ww. rozporządzenia, na poziomie wnioskowanego,
to jest: 0,27.
- Szerokość elewacji frontowej:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. - Dz. U. Nr
164 poz. 1588 w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego §6.1 szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki,
wyznacza się dla nowej zabudowy na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych
istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym, z tolerancją do 20%.
2. Dopuszcza się wyznaczenie innej szerokości elewacji frontowej, jeżeli wynika to z analizy,
o której mowa w §3 ust 1. rozporządzenia
Średnia szerokość elewacji frontowej na analizowanym terenie wynosi: 11,05 m ± 20%
tj. w zakresie od 8,84 m do 13,26 m.
Na analizowanym obszarze szerokość elewacji frontowej waha się między 2,52 m (budynek
nr 23-40;3) a 29,35 m (budynek nr 23,32/1;3).
Zgodnie z §6.1 ww. rozporządzenia oraz zgodnie z wnioskiem Inwestora ustalono
maksymalną szerokość elewacji frontowej na podstawie średniej szerokości elewacji
frontowej z obszaru analizy czyli 11,05 m ± 20% tj. w zakresie od 8.84 m do 13,26 m.
- Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej iei gzymsu lub attyki:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. IL Nr 164
poz. 1588) §7.1. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza
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się dla nowej zabudowy jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do istniejącej
zabudowy na działkach sąsiednich. 2. Wysokość, o której mowa w ust. 1, mierzy się od
średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku. 3. Jeżeli wysokość, o której
mowa w ust. 1, na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas przyjmuje się jej
średnią wielkość występującą na obszarze analizowanym. 4. Dopuszcza się wyznaczenie innej
wysokości o której mowa w ust. 1, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w §3 ust. 1.
Na analizowanym terenie dominuje zabudowa 1, 2, 3- kondygnacyjna. W sąsiedztwie
planowanej zabudowy na działce nr 23-34 występuje zabudowa 2 - kondygnacyjna (budynek
nr 23,34; 1, wysokość do okapu ~3,5 m, wysokość do kalenicy ~9,0 m). Na działce nr 23-36
występuje zabudowa III - kondygnacyjna (budynek nr 23-36;l wysokość do okapu ~9,7 m).
Na działce nr 23-37/2 występuje zabudowa 2-kondygnacyjna (budynek nr 23-37;l, wysokość
do okapu ~3,0 m, wysokość do kalenicy ~ 9,0 m). Średnia wysokość elewacji frontowej do
okapu na analizowanym terenie wynosi 4,73 m.
Ponadto na analizowanym terenie występują duże różnice w rzędnych posadowienia
budynków np.: dla dz. nr 23-3.4 - rzędna terenu wynosi 126,3 m n.p.m., dla dz. nr 23-36 rzędna terenu wynosi 126,7 m n.p.m., dla dz. nr 23-37/1 (działka objęta wnioskiem) rzędna
terenu wynosi od 129,0 m n.p.m do 130,1 m n.p.m., dla dz. nr 23-37/2 rzędna terenu wynosi
134,0 m n.p.m.
Zabudowa na działkach sąsiednich posiada różną wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej do okapu. Dlatego ustalenie wysokości górnej krawędzi elewacji frotowej na
podstawie §7.1, §7.2 ww. rozporządzenia nie jest uzasadnione. Wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej do okapu na analizowanym terenie przebiega uskokowo, dlatego zgodnie
z §7.3 ww. rozporządzenia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu należy
przyjąć na podstawie średniej wysokości elewacji frontowej do okapu na analizowanym
terenie czyli 4,73 m.
- Geometria dachu:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164
poz. 1588) § 8 Geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci
dachowych, a także kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki) ustala się
odpowiednio do geometrii dachów występujących na obszarze analizowanym.
W analizowanym terenie znajdują się budynki o różnym kącie nachylenia dachu - od płaskich,
o kącie nachylenia od 2° do 12°, po dachy strome, o kącie nachylenia -15°, ~20°, ~30°, ~48°,
m oraz o zróżnicowanej geometrii dachu dwuspadowe i wielospadowe. Na analizowanym
terenie układ głównej kalenicy dachu względem frontu działki jest różny równoległy i
prostopadły. Przewaga dachów o kącie nachylenia ~48°.
Wysokość głównej kalenicy dachu waha się od ~3,0 m (budynek nr 23-32/1 ;7) do -10,0 m
(budynek nr 24-24; 1).
Zgodnie z §8 ww. rozporządzenia oraz zgodnie z wnioskiem Inwestora ustalono dach
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 °do 48°, wysokość głównej kalenicy
dachu do 10,0 m, układ głównej kalenicy dachu równoległy względem ul. Bydgoskiej.
- Dostęp do drogi publicznej:
Projektowana inwestycja posiada dostęp do drogi publicznej ul. Bydgoskiej (dz. nr 24-14)
przez projektowany zjazd.
- Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu:
Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu w zakresie sieci elektroenergetycznej, sieci
wodno-kanalizacyjnej, sieci kanalizacji deszczowej sieci gazowej jest wystarczające dla pro
jektowanej inwestycji, zgodnie z załączonymi do wniosku zapewnieniami.
- Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych:
Nie dotyczy projektowanej inwestycji
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- Zgodność z przepisami odrębnymi;
Wnioskowana inwestycja znajduje się w obrębie udokumentowanego zbiornika wód pod
ziemnych. Poza tym przedsięwzięcie nie narusza wymagań przepisów odrębnych do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności: ustawy prawo wodne,
ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- Ocena pod katem zwolnienia ze stosowania przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1-2 (art, 61 nst.
24):
Planowane zamierzenie budowlane nie jest inwestycją produkcyjną zlokalizowaną na terenie
przeznaczonym na ten cel w planie miejscowym, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003
r., nie jest linią kolejową, obiektem liniowym i urządzeniem infrastruktury technicznej, ani
zabudową zagrodową w gospodarstwie rolnym i tym samym nie jest zwolnione z warunków,
o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-2.
Ponieważ miasto Olsztyn leży na terenie udokumentowanych wód podziemnych, zgodnie
z art. 53. Ust. 4 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu
11.06.2018 r. projekt decyzji wysłano do Biura Geologa Wojewódzkiego w Olsztynie w celu
uzgodnienia, ponieważ Biuro Geologa Wojewódzkiego nie zajęło stanowiska uzgodnienie
uważa się za dokonane w myśl art. 53 ust 5 „(...) W przypadku niezajęcia stanowiska przez
organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie uzgodnienie uważa się za dokonane”.
Zgodnie z art. 53 ust 4 pkt 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 tj. z zm.) w 11.06.2018 r. projekt
decyzji wysłano do Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w celu uzgodnienie
projektu decyzji. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, postanowieniem z dn.
14.06.2018 r. znak. TE.481.166.2018 uzgodnił projekt decyzji.
.
Lokalizacja inwestycji nie wymaga uzgodnienia z organami określonymi w art. 53 ust. 4
pkt. 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 10, 10a, lla, llb, 12a, 12b, 12c. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
analizy stanu faktycznego i prawnego wynika, iż lokalizacja planowanego przedsięwzięcia
spełnia wszystkie warunki określone wymaganiami art. 61 ust. 1 ww. ustawy i można dla niej
ustalić warunki zabudowy, dlatego orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień
osób trzecich.
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna, w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 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 przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
1 prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest
możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
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Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza
postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ
odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron
zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony
wyraziły na to zgodę w terminie cztern^shi^dni^od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawieraj ącego ^5^%ó|eknĄ|żbprowadzenie przez organ odwoławczy
postępowania wyjaśniającego w zakresl^węzbędn^mi^^Yozstrzygnięcia sprawy.
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Załączniki:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.
Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - część
tekstowa.
3.
Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - część
graficzna w skali 1:1000.
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PREZYDENT OLSZTYNA
Plac Jana Pawła II i

■ UA.6730.9.2018

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
(Dz. U. Nr. 164 poz. 1588) w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017. 1073 z późn. zm.)

Materiałem wyjściowym jest mapa ewidencyjna w skali 1:1000 pozyskana dla celów
służbowych (opracowanie niniejszej analizy) z zasobów Urzędu Miasta Olsztyna.
Teren objęty wnioskiem, położony jest przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie, obejmuje działkę
nr 23-37/1. Działka nr 23-37/1 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jest niezabudowana
i oznaczona jest symbolem „B” - tereny mieszkaniowe.
W celu przeprowadzenia analizy zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wokół terenu objętego wnioskiem, zgodnie z rozporządzeniem
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. Nr 164 poz. 1588), wyznaczono granice obszaru
analizowanego w odległości trzykrotnej szerokości frontu terenu, to jest 3 x 18,62 m = 55,86 m,
w każdą stronę od wszystkich granic terenu objętego wnioskiem. Wyznaczony promień
analizowanego terenu pokazano na mapie stanowiącej integralną część analizy. Granicę obszaru
analizy wyznaczono poprzez ujęcie w analizie całych działek w granicach geodezyjnych tych
działek, które zostały przecięte promieniem wyznaczonym na poziomie 55,86 m. Obszar analizy
obejmuje teren, stanowiący otoczenie wnioskowanej lokalizacji przedmiotowej inwestycji tzn.,
zawierający w rozumieniu przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, sąsiedztwo bliższe i dalsze tej lokalizacji. Za front terenu objętego wnioskiem
przyjęto północno-wschodnią granicę terenu, która przylega do drogi dojazdowej ul. Bydgoskiej
(dz. nr 24-14) przez którą odbywać się będzie główny wjazd i wejście na teren objęty wnioskiem.
W analizie nie uwzględniono działek drogowych (dz. nr 23-39/6, 24-14, 24-23/1) i innych
terenów niezabudowanych (dz. nr 23,32/3, 23-37/1, 23-39/5, 23/42, 24-21, 24-25), ponieważ brak
na nich materiału porównawczego do określenia wymagań dotyczących nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii
zabudowy oraz wskaźnika powierzchni zabudowy do powierzchni terenu.
Tak wyznaczony obszar analizy mimo wykluczenia sporych obszarów jest spójny, zwarty
i wystarczający do przeprowadzenia analizy, o której mowa w ww. rozporządzeniu, ponieważ daje
pełny obraz zabudowy na sąsiednich działkach w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech
i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokonanie analizy
porównawczej jest w tym obszarze możliwe i będzie rzetelne. Wobec powyższego brak jest
podstawy do poszerzenia obszaru analizowanego poza ramy określone w rozporządzeniu.
1) Charakterystyka zabudowy działek sąsiednich wraz z uśrednieniem funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Obszar analizowany obejmuje fragment osiedla Podleśna. Na przedmiotowym terenie znajduje
się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, budynki transportu i łączności
(garaże), budynki magazynowe oraz inne budynki niemieszkalne.
Na analizowanym obszarze występują zabudowa I, II, III - kondygnacyjna; dachy strome:
dwuspadowe, wielospadowe oraz dachy płaskie.
Planowana inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Kontynuacja
funkcji jest zapewniona przez występującą już na analizowanym terenie zabudowy
1

mieszkaniowej.
Poniżej zestawiono najważniejsze dane budynków w obszarze analizy.
Tabela nr 1 - Zestawienie działek zabudowanych z obszaru analizy.
a

Tl

B

s

*

E

B

9

O.
N

B

9

24-19/1

Bi

i ’suma:,.
2

24-19/2

1430

24-19/1 ;2

29

24-19/1 ;3

26

m mm

________
24-19/2;!

1286

510

24-24

992

24-23/2

548

5

I <>Ł'l*n‘lg*
6

23-34

24-20;3

m

m
m

m

8

9

564

23-44

343

23-37/2

0,14

9,7
0,14

24-26; 1

___

86

24-24; 1

153

24-24;2

21

24-24;3

12

2,99
8,59
0,12

8,48

0,17

8,72
16,97

23-34;l
23-34;2

23-36;l

232

23-44;l

62

23-44;2

25

23-37;l

62

23-37;2

46

23-37;3

37

0,13

7

0,41

10,87

0,25

13,1

0,28

6,22

23-40

517

»

a
F

~ 4,2 m okap, dwuspadowy,
-48°
~10 m kalenica

~ 4,2 m okap, dwuspadowy,
-48°
~10 m kalenica
~ 2,5 m okap

płaski

~ 4,2 m okap, dwuspadowy,
-48°
~10 m kalenica
~ 6,5 m okap

Płaski

~ 5 m okap, Wielospadow
-10 m kalenica
y, -48°

-9,7 m

-3,0 m okap

płaski

-48°

—2,5 m okap

płaski

0,24

36

-3,0 m okap, dwuspadowy,
-48°
-9 m kalenica

3,51

m

124

23-39/4;2

67

23-40;l

77
20

23-40;3

7

1

transportu i
łączności

2

mieszkalne

1

transportu i
łączności

2

mieszkalne

1

transportu i
łączności

2

mieszkalne

2

mieszkalne

1

transportu i
łączności

1

inne
niemieszkalne

2

mieszkalne

1

inne
niemieszkalne

3

mieszkalne

1

transportu i
łączności

1

transportu i
łączności

2

mieszkalne

1

inne
niemieszkalne

1

transportu i
łączności

1

mieszkalne
inne
niemieszkalne

1

inne
niemieszkalne

-2,5 m okap,
-6,8 m
kalenica

Wielospadow
y, ~30°

1

mieszkalne

5,27

-2,5 m okap, Wielospadow
y, -30“
-4,5 kalenica

1

handlowo usługowe

-3,5 m okap,
-9,0 m
kalenica

dwuspadowy,

2

6,08

0,29

2,52

2

T"
B

13,34
0,24

23-40;2

s
a
3

1

SsK-iS

23-39/4; 1

O-

mieszkalne

Płaski

~3,0 m okap,
~9 m kalenica

S
TT

transportu i
łączności

Płaski

~3,5m okap, ~9 Dwuspadowy,
m kalenicy
-48° i -20°

Tl
B

2

2

—

12

S

dwuspadowy,

11,45

4

23-38;2

mm
11

n

a
9
9

105

B

796

s
T
e

~ 2,5 m okap

6,8

23-38;3

23-39/4

s
CU

W
9

B

mm

512

599

i9“

ss
&

<V

4,22

89
14

23-38;l
23-38

*

3,54

0,12

B

10

&
o
*
&
2
*
9
A

7,59

1
IKS

775

23-36

O

9,65

av..?l
95
41

8
7

4

27

24-20; 1

1164

! Suma:
4
24-26

a
<9

150

24-19/2;2

24-20

3

5

HB

H
3

9

147

24-19/1;!
1

II

*—1 9

te

g

*
2
|
3
.2.

fi

=B-3i

a

cc
N

N>

x
S 2
t
E S

n
O*

3

SA

I?

g

a.
li
£§■

3

rs

S

O

O
O'

-48°

1
1

mieszkalne
inne
niemieszkalne
inne

niemieszkalne
23-40;4

44
6,67

■■i
;_u
l

13

23-41

785

1—
14

23-43

880

□

23-41 ;2

20

23-41 ;3

32

23-41 ;1

88

23-43;1

87
80

23-43 ;2

7,92

0,18

6,74
0,19

13,05

■—i

Lis

~3,0 m okap,
~8,5 m
kalenica

-3,5 m okap,
~9,0 m
kalenica

~ 3,5 m okap,
-9,0 m
kalenica

dwuspadowy,
—40°

dwuspadowy,
-48°

dwuspadowy,
-48°

1

transportu i
łączności

1

inne
niemieszkalne

1

transportu i
łączności

2

mieszkalne

2

mieszkalne

1

inne
niemieszkalne

23-32/4

12679

23-32/1 ;8

17

3,18

~ 2,5 m okap, dwuspadowy,
-3,0 m
-15°
kalenica

1

transportu i
łączności

23-50

1064

23-32/1 ;9

18

3,35

~ 2,5 m okap,
~3,0 m
kalenica

dwuspadowy,
-15°

1

transportu i
łączności

23-45

201

23-32/1 ;4

264

18,66

~ 3 m okap

płaski

1

23-32/1;!

319
316
327
338
316
17

15

23-49

201

23-32/1 ;6
23-32/l;5
23-32/1 ;3
23-32/1 ;2
23-32/1 ;7

0,14

29,13
29,29
29,33
29,35
29,04
3,28

iWPUHi
ffl
'

mm

płaski
~9,5 okap
płaski
~9,5 okap
płaski
~9,5 okap
płaski
~9,5 okap
płaski
~9,5 okap
~ 2,5 m okap, dwuspadowy,
-3,0 m
-15°
kalenica

3
3
3
3
3
1

inne
niemieszkalne
mieszkalne
mieszkalne
mieszkalne
mieszkalne
mieszkalne
transportu i
łączności

2) Analiza w zakresie o spełnienia warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1, pkt 1-5 ww.
ustawy.
1. Linia Zabudowy
Budynki na działkach sąsiednich oddalone są w następującej odległości od krawędzi jezdni:

- budynek nr 23-34; 1 ~ 10,60 m;
- budynek nr 23-36; 1 od ~ 10,23 m do -9,95 m;

- budynek nr 23-37;l - 10,20 m ;
- budynek nr 23-38; 1 od -10,20 m do - 10,33 m;
Budynki na działkach sąsiednich tworzą czytelną i zdefiniowaną linię zabudowy.

2. Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy do powierzchni terenu (Pz/Pt)
Średni wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu na analizowanym terenie wynosi 0,20.
Projektowany wskaźnik powierzchni zabudowy do terenu (dz. 23-37/1 - powierzchnia działki
585 m2) wyniesie Pz/Pt - 159,6 m2/585 m2 = 0,27.
Istniejący wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu na terenie analizowanym waha się
w przedziale od 0,12 (dz. nr 24-20 poz. nr 3 w tabeli nr 1) do 0,41 (dz. nr 23-36 poz. 7 w tabeli nr
1). Na analizowanym ternie 6 działek posiada wskaźnik powierzchni zabudowy do terenu
większy niż średni wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu występujący na analizowanym
terenie. Pozostałe 9 działek posiada wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu mniejszy niż
średni wskaźnik zabudowy do powierzchni terenu występujący na analizowanym terenie.
Na analizowanym terenie występuje wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
niedużo większy co wnioskowany np. dz. nr 23-37/2 - Pz/Pt 0,28 (poz. 9 w tabeli nr 1), dz. nr
23-40 - Pz/Pt = 0,29 (poz. 12 w tabeli nr 1).
Szczegółowe zestawienie wskaźników zabudowy na analizowanym terenie zostało przedstawione
w tabeli nr 1.
3

3. Szerokość elewacji frontowej
Średnia szerokość elewacji frontowej na analizowanym terenie wynosi: 11,05 m ± 20%
tj. w zakresie od 8,84 m do 13,26 m.
Na analizowanym obszarze szerokość elewacji frontowej waha się między 2,52 m (budynek
nr23-40;3) a 29,35 m (budynek nr 23,32/1 ;3). Szczegółowe zestawienie szerokości elewacji
frontowej dla poszczególnych budynków zostało przedstawione w tabeli nr 1.
4. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164
poz. 1588) §7.1. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza
się dla nowej zabudowy jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do istniejącej zabudowy
na działkach sąsiednich. 2. Wysokość, o której mowa w ust. 1, mierzy się od średniego poziomu
terenu przed głównym wejściem do budynku. 3. Jeżeli wysokość, o której mowa w ust. 1,
na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas przyjmuje się jej średnią wielkość
występującą na obszarze analizowanym. 4. Dopuszcza się wyznaczenie innej wysokości o której
mowa w ust. 1, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w §3 ust. 1.
Na analizowanym terenie dominuje zabudowa 1, 2, 3- kondygnacyjna. W sąsiedztwie
planowanej zabudowy na działce nr 23-34 występuje zabudowa 2 - kondygnacyjna (budynek nr
23,34; 1, wysokość do okapu -3,5 m, wysokość do kalenicy ~9,0 m). Na działce nr 23-36
występuje zabudowa III - kondygnacyjna (budynek nr 23-36; 1 wysokość do okapu -9,7 m).
Na działce nr 23-37/2 występuje zabudowa 2-kondygnacyjna (budynek nr 23-37;l, wysokość do
okapu ~3,0 m, wysokość do kalenicy ~ 9,0 m). Ponadto na analizowanym terenie występują duże
różnice w rzędnych posadowienia budynków np.: dla dz. nr 23-34 - rzędna terenu wynosi 126,3
m n.p.m., dla dz. nr 23-36 - rzędna terenu wynosi 126,7 m n.p.m., dla dz. nr 23-37/1 (działka
objęta wnioskiem) rzędna terenu wynosi od 129,0 m n.p.m do 130,1 m n.p.m., dla dz. nr 23-37/2
rzędna terenu wynosi 134,0 m n.p.m.
Średnia wysokość elewacji frontowej do okapu na analizowanym terenie wynosi 4,73 m.
5. Geometria dachu
W analizowanym terenie znajdują się budynki o różnym kącie nachylenia dachu - od płaskich, o
kącie nachylenia od 2° do 12°, po dachy stronie, o kącie nachylenia -15°, —20°, —30°, -48° oraz o
zróżnicowanej geometrii dachu dwuspadowe i wielospadowe. Na analizowanym terenie układ
głównej kalenicy dachu względem frontu działki jest różny równoległy i prostopadły. Przewaga
dachów o kącie nachylenia -48°.
Wysokość głównej kalenicy dachu waha się od -3,0 m (budynek nr 23-32/1 ;7) do -10,0 m
(budynek nr 24-24;l). Szczegółowe zestawieni wysokości głównej kalenicy dachu
przedstawiono w tabeli nr 1.
3) Dostęp do drogi publicznej.
Projektowana inwestycja posiada dostęp do drogi publicznej ul. Bydgoskiej przez projektowany
zjazd.
4) Istniejące lub projektowane uzbrojenie ternu.
Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sieci
gazowej, sieci elektroenergetycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej jest wystarczające dla
projektowanej inwestycji, zgodnie z załączonymi do wniosku zapewnieniami.
5) Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.
Nie dotyczy projektowanej inwestycji.
6) Zgodność z przepisami odrębnymi.
Z analizy stanu faktycznego i prawnego przeprowadzonego zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy,
pod względem zgodności planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi, stwierdzono, że
wnioskowana inwestycja znajduje się w obrębie udokumentowanego zbiornika wód
podziemnych. Poza tym przedsięwzięcie nie narusza wymagań przepisów odrębnych do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności: ustawy prawo wodne,
4

ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
7) Ocena pod kątem zwolnienia ze stosowania przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1-2 (art. 61 ust.
24).
Planowane zamierzenie budowlane nie jest inwestycją produkcyjną zlokalizowaną na terenie
przeznaczonym na ten cel w planie miejscowym, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r.,
nie jest linią kolejową, obiektem liniowym i urządzeniem infrastruktury technicznej, ani
zabudową zagrodową w gospodarstwie rolnym i tym samym nie jest zwolnione z warunków,
o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-2.
Analiza została sporządzona przez Joannę Kalita - mgr inż. gospodarki przestrzennej - zgodnie z art. 60 ust. 4
ustawy zdn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073 tj. zzm.)
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DECYZJA NR H - 4 / 2020
’ •
■
•
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019.2089) oraz na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096), po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na budowę ^ z dnia 05 listopada 2019 r.
■
zatwierdzam projekt budowlany 2) zaŁ nr 1
i udzielam pozwolenia na budowę ^
dla

ć'

............
.......... obejmujące:
budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (bez przyłączy)
z elementami zagospodarowaniem terenu (miejscami postojowymi, murkami oporowymi, wiatą
śmietnikową oraz przebudową kolizji z istniejąca infrastrukturą techniczną)
w Olsztynie przy ul. Bydgoskiej, na działce nr 37/1 w obr. 23.
Integralną częścią decyzji jest projekt bud. - zał. Nr 1
„JUKON” Dariusz Kubicki , Olsztyn listopad 2019,projektował zespól
architektura i konstrukcje, inst. sanitarne : mgr inż. arch. Dariusz Kubicki, upr. bud.:
16/WMOKK/2014 ; WAM/0062/POOK/05; WAM/0026/POOS/08
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów WM-0250
•
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa WAM/BO/0015/05
inst. elektryczne: mgr inż. Marek Pichłacz upr. bud. nr WAM/OH4/PWOE/15
.
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa WAM/IE/0072/15
z zachowaniem następuj ących warunków:
•
1) Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
- wg projektu budowlanego
2) Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na
budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
.
3) Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie : na inwestora nakłada się obowiązek
ustanowienia inspektora nadzoru branży konstrukcyjnej, podstawa prawna -§3 pkt.2) rozporz.
Ministra Infrast. z dnia l9.11.2001r. w sprawie obiektów budowlanych, przy których realizacji
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzom inwestorskiego Dz. U. Nr 138 poz. 1554.
wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipcą 1994 r. - Prawo
budowlane3)
Uzasadnienie:
.
Udziela się pozwolenia na budowę i zatwierdza projekt budowlany przedłożony przez
Inwestora, Wraz z oświadczeniem Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieru \
chomością na cele budowlane, przedłożone wraz z projektem budowlanym kopie dokument-ów
potwierdzających posiadanie przez projektantów uprawnień projektowych i ich przynależności
do izb zawodowych, oświadczenie projektantów o zgodności projektu z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsza decyzję wydaje się w oparciu o decyzję Prezydenta Ołsztyna o ustaleniu
warunków zabudowy na przedmiotową inwestycję Nr 1-125/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za
pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 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 przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co
1

odlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia
oznaczy
decyzją, S^WS^-^e^est możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
'e&ienja'o^olWiia^A
/:
>
.

wmM \-rJfg \ j ^t>NÓTĄCJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ:
Zwllmonb z- <|ffayyikaybowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie
skarbol^Mjky016.1827
Otrzyihm^atróSy odstępowania):
OLSZTYNA
z u p. II REZYDENTA
__1
——r isExgp.
1
Z-ca DyreJstara-Wydztału,
Urbanistyki i Architektury
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2. OoTL

fKr1’41

*

7. a/a l.dz. 2994/2019
L Hp- WólloJbo c
osoba do kontaktu:
Teresa Borowska, pok. 310, tel. 89 5273111 wew.344
Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta, sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z
projektem, dołączając na piśmie:
,
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a tafr-re
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
także zaświadczenie,
o
którym mowa w art.
12 ust.
7 ustawy
dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
’
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).
"
' ■
'
2.- Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymagane jest pozwolenie ńa budowę, można
przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (Zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego .
inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję ó pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu
budowlanego jest Wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, 1X-XVI, XVH (z
.
wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu
stanowisk włącznie), XVIH (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i
wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
. strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych
i parkingów), XXIV (z Wyjątkiem stawów rybnych), XXVH (z wyjątkiem jazów, wałów
przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych),XXh/m-XXX (zob. art. 55
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić ż wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli
budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). '
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