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Stara Blotnica 22.06.2005 r

DECYZJA Nr 17 I 2005
o warunkach zabudowv

Napodstawie art .4 usl  \af t  59 ust .  l ,  ar t .60 ust .  I  i  ar t .6 l  ust .  I  ustawy zdnia2T marca2003 r .  o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lDz.U. Nr 80, poz. 7l7 z po1n.zml, oraz arl-- 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego lj.t.Dz.U.22000 r- Nr 98,poz. l07l zpotn.
Zm./, zgodnie z rozporz4dizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagari dotyczEcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestzennego /Dz.U. Nr 164, poz. 1588/ i rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia2003 r. w sprawbouraczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy lDz.U. Nr 764, poz. 1589/ po przeprowadzeniu
postEpowaniaw sprawieoc€nyoddziatywania na Srodowisko zgodnie zart.46 ust. I i4 pkt I ustawy zdnia2T
kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska lDz.U. Nr 62, poz.627 zpohn.zm./ po ponownym rozpatrzeniu
wniosku zlo|onego wdniu 18.02.2004r.przez Pana PiotraJurczaka zam. Falgcice 57, gm. Promna w sprawie
ustalenia warunk6w zabudowy dzialki Nr 210/8, polozonej w Starej Blotnicy dla inwestycji obejmuj4cej
budowg stacji dystrybucji gazu propan-butan wraz z infrastruktur4 techniczn4
po uzgodnieniu decyzji z
- organem wlaSciwym w spf,awach ochrony grunt6w rolnych - Wydzialem Rolnictwa" Lesnictwa i Ochrony

Srodowiska Starostwa Powiatowego Bialobrzeskiego (postanowienie znak:GB-lV-6018-l/l ll}4lEZ z dnia
01.07.2004r.),

- organem wla5ciwym w sprawach melioracji wodnych (postanowienie Marszalka Wojew6dztwa
Mazowieckiego znak: WZMiUW.IRB-4105-PI/l 104 z dnia 30.06.2004r.),

- wlaSciwym zarzEdc4drogi ( postanowienie Zarzqdu Wojew6dztwa Mazowieckiego
- znak: NI.l l l .733l1732-749105 z dnia 28.04.2005r.)
- Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bialobrzegach (postanowienie znak:DG-

44212/8 I 05 I 04 z dnia 26.05.2004r.).

ustalam spos6b zagospodarowania terenu
I

warunki zabudowy

dla inwestycji zamierzor.ej przez Pana Piotra Jurczaka pod nazw4 BUDOWA STACJI DYSTRYBUCJI GAZU
PROPAN-BUTAN (2 ZBIORNIKOW PO 4850 DM" DYSTRYBUTORA GAZ\J, WIATY NAD
DYSTRYBUTOREM I PAWILONU OBSLUGI STACJI ) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZIALCE NR 2IO/8 POLOZONEJ W STAREJ BI-OTNICY

l/ Rodzaj inwestycji - uslugowa - obstuga tras komunikacyjnych - budowa stacji tankowania pojazd6w gazem
ptynnym projektowana w pasie oddziatywania trasy komunikacyjnej - droga wojew6dzka nr 732
2/ Warunki i szczcgrilwc zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynika j4ce z przepis6w
odrpbnych w zakresie:
al worunkdw i wymagafi ochrony i ksztohowanio ladu przestrzennego:
- lokalizacja planowanego obiektu przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. min. 20,0
m od istniej4cej krawgdzijezdni drogi wojewddzkiej 732 - dz. nr 174ll, dz. nr 21016 /jako drogi ponadlokalnej
wg przepis6w o drogach publicznych I i 5,0 m od linii rozgraniczenia drogi wewnEtrznej dz. nr 21019,
oznaczonych na kopii mapy zasadniczej w skali l:500 stanowiqcej czgSc graficzn4 (zalqcznik) niniejszej decyzji
kolorem czarnym z r6jk4tami; w przypadku kolizji z istniej4cym uzbrojeniem, lokalizacjg nale?y uzgodnic z
dysponentem koliduj4cych sieci; usytuowanie zabudowy w odniesieniu do granic zdzialkami s4siednimi

powinno byc zgodn e zprzepisami rozp orzqdzenia Ministra lnfrastruktury zdnia l2 kwietnia 2002 r. w sprawie



wrnnk6w technicznyctr, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie rDzU. Nr 75, poz. 690 z poLn'

nn./ oraz rozporz4dznnia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000r- w sprawie warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiad& bazy, stacje paliw plynnych, ruroci4gi dalekosiEzne do transportu ropy naftowej i

produkt6w naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067),
- intensywno66 wykorrystania powierzchni terenu - powierzchnia zabudowy max. 40 7o powierzchni dzialki

nr 210/8; 3Oo/o winno stanowic powierzchniq biologicznie czynnqzagospodarowan4 w/g potrzeb uzytkownika,

pozostale 30 % moaeby( przeznaczone na chodniki, dojazdy, placyki utwardzone, parkingi,
- wysokoSi projektowanego budynku obstugi - I kondygnacja nadziemna (tj. do 5m);
- szerokoS6 elewacji frontowej dostosowac do potrzeb technologicznych - max 10,0 m;
- geometria dachu I zaprojektowac dach ze spadkiem o k4cie nachylenia do 450 ;
- ze wzglqdu na funkcjg i lokalizacjg winien takze byc zrealizowany z material6w trwalych o wysokich

walorach estetycznych.
- wzAlul wschodnid i
o gr aniczen i a ew e n tualnej
bl ochrony Srodowisko
wsptilczesnej:
- przedmiotowej inwestycji
terenu wynikaj4ce z potrzeb

nie dotyczqzakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu

ochrony Srodowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytklw oraz d6br

kultury wsp6lczesnej,
- teren inwestycji nie jest objEty indn4z form ochrony przyrody w rozumieniu przepis6w o ochronie przyrody

(nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu,

zespofu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim

pomnik6w przyrody i nie znajduje siq w otulinie zadnego z wymienionych obszar6w),
- projekt budowlany przedlozyc do uzgodnienia Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w

Bialobrzegach zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony frodowiska (Dz.U. Nr

62, poz. 627 zp5in.zm.),
- w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z wartoSciow4 zieleni4

i drzewostanem w obrpbie nieruchomoSci uzyskac uzgodnienie z Wydzialem Rolnictwa" Lesnictwa i Ochrony

Srodowiska Starostwa Powiatowego Bialobrzeskiego,
- ze wzglgdu na lokalizacjq przedmiotowej inwestycji na gruncie rolnym oznaczonym w rejestrze grunt6w jako

grunty rolne klasy R IVa i pastwiska trwale klasy PS lV, w przypadku gdy sQ one pochodzenia organicznego,

ptrrd wyst4pieniem o pozwolenie na budowg nale?y uzyskac w Wydziale Rolnictwa LeSnictwa i Ochrony

Srodowiska w Starostwie Powiatowym w Bialobrzegach decyzjE zezwalajqc4 na wyl4czeniu gruntow z

produkcji rolnej maj4c na uwadze tresc art. I I ust. I ustawy zdnia 3 lutego 1995r. o ochronie grunt6w rolnych i

lesnych (Dz.U. Nr I 6, poz. 7 8 z dnia 22 lutego 1995r. z poin.zm-),

cl obstugi w zakresie infrastruktury technicznei i komunikacii:
- do projektowanych obiekt6w naleLry zapewnii wyposazenie w niezbEdn4 infrastrukturq technicznqw zakresie:

- przyl6czaenergetycznego - z sieci energetycznej zgodnie z warunkami dysponenta sieci,
- tnozli*o6ci korzystania z wody - z istniej4cego na dzialce przylqcza stosownie do oSwiadczenia dysponenta

sieci,
- energii cieplnej (o ile zajdzie taka potrzeba) z indywidualnego 2rodla (kotlowni) odpowiadaj4cego przepisom

odrgbnym dotycz4cym gospodarki energetycznej i ochrony Srodowiska,
- odpiowadzenia Sciek6w - do projektowanego na dzialce szamba wybieralnego - lokaliz'acja winna byc

zgodna z ob owiqzuj 4cym i warun kam i techni cznym i,
- rkludo*ania odpad6w do pojemnik6w zzapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko,

- obstugq komunikacyjnq zapewnic z drogi wojew6dzkiej poprzez jeden ziazd z drogi nr 732 (w Srodkowej

czgsci aiiattci) stuzacylako wjazd i wyjazd lub poprzez dwa zjazdy z drogi nr 732 - jeden przy potudniowej

granicy dziatki sluz4cy jako wjazd i drugi - przy p6tnocnej granicy dzialki, sluz4cy jako wyjazd, w uzgodnieniu

z zarz4dc1drogi,
- zapewnii mielsca postojowe przyjmujEc wskaznik l0 - l2 miejsc postojowych w odniesieniu do projektowanej

stacji paliw co z.a,gwarantuje prawidlow4 obslugE prryszlych uzytkownik6w i klient6w,

dl wymagart do$czqcych ochrony interesdw osdb trzecich:
- proi.tt"owana in*.rty.;u nie moze ograniczai: dostgpu do drogi publicznej, mozliwoSci korzystaniaz wody,

kanaiizacji, energii etltirycznel i cieplnej, Srodk6w l4cznosci, dostqpu swiatla dziennego do pomieszczeh

prrr urionych ia pobyt- ludzi oraz nie moze stwarzai uci4zliwoSci powodowanych przez halas, wibracje,

zakl6cenia elektryczne i promieniowanie a takae nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody

igleby,
el ochrony obiektdw budowlanych na terenach gdrniczyclt:
- przedmiotowa inwestycja nie znajduje sia w granicach teren6w g6rniczych i teren6w narazonych

na niebezpieczefistwo po*oOri oraz iagrozonych osuwaniem siq mas ziemnych - nie dotycz4 jej zwiqzane

p6tnocnej granicy dzialki Nr 21018 zaprojektowad pas zieleni wysokiej celem

uci4zliwo6ci planowanej inwestycji do granic wlasno5ci,
i zhowia ludzi oraz dziedzictwa kulturouqo i zahytkdw oraz ddbr kultury



z takirni terenami zakary, nakary, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj4ce
z przepis6w odrgbnych,
3/ Linie rozgraniczaiqce teren inwestycji:
- dzialkp nr 210/8 oznaczono lini4 przerywan4 koloru cz:rrnego i literami A-B-C-D na kopii mapy zasadniczej
w skali l:500 stanowi4cej czgS(, graficzr4 (zal4cznik) niniejszej decyzji,
- linie rczgraniczenia ukladu komunikaryjnego oznaczono kolorem czarnym,
4/ Wymagania formalne:
Projekt budowlany opracow ac z vw zglEdnien iem nastQpuj qcych przepis6w:

- ustawy zdniaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane lj.t.Dz.lJ.22003 r. Nr 207, poz.2016 zp6hn. zmianamil,
- rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie lDz.U. Nr 75, poz. 690 z po2n. zmianamil,
- rozporzEdzenia Ministra Infrastrulctury z dnia 3 lipca 2AC.3 r- w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego lDz.U. Nr 120, poz I 133/,
- rozporz4dzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ochrony
p.poL.budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w lDz.U. Nr 12l, poz.l138 z dnia l l l ipca 2003r. z
po1n.zm.l
- rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunk6w technicmych,jakim
powinny bazy i stacje paliw plynnych, rurociqgi dalekosiqzne do transportu ropy naftowej i produkt6w
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U . Nr 98, poz 1067 z poin. zm-)
- inne przepisy odrqbne, w tym techniczno-budowlane, Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej oraz
dokonai stosownych uzgodnieri dokumentacjiprojektowej, wynikaj4cych zprzepisow szczegolnych.

U  z a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

Postqpowanie w przedmiotowej sprawie zostalo wszczgte na wniosek Pana Piotra Jurczaka zam.
Falgcice 57, gm. Promna. Decyzjq W6jta Gminy Stara Blotnica Nr 1/04 z dnia l2 sierpnia2004r. ustalono
warunki zabudowy dla budowy stacji dystrybucji gazu propan-butan na dzialce Nr 210/8, polozonej w Starej
Blotnicy. W wyniku odwolania Pani Anny Starosty i Pana Stanislawa Starosty, w/w decyzja zostala uchylona
przez Samorz4dowe Kolegium Odwolawcze w Radomiu decyzjq z dnia 29 paldziernlka 2004r. znak'.
SKOlZPll299l04. Zdaniem organu II instancji wniosek rozpafiywany w niniejszej sprawie nie spetnia
wymog6w zawartych w ustawie z dnia27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrujqc ponownie sprawgnale|y strvierdzii,izzgodnie z $ 3 ust. I pkt l2 lit.,,c" rozporzqdzenia
Rady Ministr6w z dnia24 wrzeSnia 2002r. w sprawie okreSlenia przedsiEwzigi mog4cych znacz4co oddzialywac
na Srodowisko oraz szczegololvych kryteri6w zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiEwzigd do sporz4dzenra
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490) - obowiEzuj4cego w dacie ustalenia
zaskar2onych warunk6w zabudowy - inwestycja polegajEca na budowie stacji tankowania pojazd6w gazem
propan-butan zostala zaliczona do przedsigwziqi mog4cych znaczEco oddzialywai na Srodowisko, dla kt6rych
sporzqdzenie raportu o oddzialywaniu na Srodowisko moze byd wymagane.

W mySl art. 46 ust. I ,3 i 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (cytowanej wyzej), wydanie decyzji o
warunkach zabudowy dla przedsigwzigcia mogEcego znaczEco oddzialywai na Srodowisko, wymaga
przeprowadzenra postqpowania w sprawie oddzialywania na Srodowisko. PostEpowanie to przeprowadzone
przez organ wlaSciwy do wydania w/w decyzji (art. 48 cytowanej wyzej ustawy) jest czgsci4 postqpowania
zmierzajqcego do ustalen ia warun k6w zabud owy.

W sklad planowanego przedsiqwziEcia wejdzie budowa p3wilonu dla obstugi stacji paliw, dw6ch
zbiornik6w ciSnieniowych na gaz plynny o pojemnoSci V : 4,85 m' kazdy, dystrybutora LPG gazu plynnego
propan^-butan iwiaty nad dystrybutorem. Przewiduje siE, izsprzeduitroczna gazu propan-butan wynosii bgdzie
180 m'. Praca na stacji odbywad siE bgdzie w systemietrzyzmianowym przez wszystkie dni tygodnia w czasie
calego roku. Pawilon obstugi bgdzie ogrzewany elektrycznie. Powierzchnia projektowanego budynku stacji
wynosi ok. 7,5 m2. Stacja bgdzie zaopatrywana w wodg bie?qcqz wodoci4gu publi.rn.go. Na terenie stacji
zostanie zainstalowana kabina ze szczelnym zbiomikiem, przewohona, obslugiwana przez serwis typu TOI-TOI.
Odpady komunalne stale, bEdq gromadzone w kontenerze usytuowanym na terenie stacji. Emisja wgglowodor6w
alifatycznych wprowadzanych do powietrza ze stacji nie bpdzie stwarza(, uci4ZliwoSci dla otoczenia. Planowana
stacja nie bgdzie r6wniez stwarzai zagrolenia dla ludzi i Srodowiska pod wzglgdem halasu. W tym zakresie
zasiEg uci4zliwoSci stacji bqdzie wynosil dla wartoSci dzwigku 50,0 dB w porze dziennej ok. 8 m oraz dla
wartoSci  dzwigku 40,0 dB w porze nocnej  ok.  l4 m.Zaznaczycprzy tym nalezy, i2w promieniu ok.  l7 m od
lolralizacji planowanego pawilonu obslugi stacji iok.33 m od dystrybutora gazu, nie wystqpuje stala zabudowa
mieszkaniowa.
Uwzglgdniaj4c powyhsze oraz przy jednoczesnym uwzglgdnieniu stanowiska zajetego przez Paristwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Bialobrzegach (postanowienie z dnia 25.02.2004r. znak: DG-
M2nB/031041 i Starosty Bialobrzeskiego (postanowienie z dnia 12.03.2004r. Nr ROS.7633 15104)



postanowieniem z &tb 22 mtuct 2004r. W6jt Gminy Stara Blotnica nalo4rl na Inwestora obowi4zek
sporz4dzenia raportu oddziatywania na frodowisko planowanego zamierznnia inwestycyjnego w zakresie
zgodnym zart- 52 usl I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska(Dz.tJ. Nr 62, poz.627).

Przed wydaniern deryzja uzyskano uzgodnienie wlaSciwego w sprawie organu tj Paristwowego
Powiatowego lnspeklora Sanitarnego w Bialobrzegach (postanowienie z dnia 26.05.2004r. znak:DG-
442/B/05/M) i Starosg Bialobrzeskiego (postanowienie z dnia26.07.20A4r. Nr ROS.7633l9l04).

Poniewaz nalozono na Wnioskodawcg obowiEzek sporz4dzenia raportu o oddzialywaniu
przedsiqwzigcia na Srodowisko, zapewniono udzial spoleczefstwa w niniejszym postgpowaniu
przez umieszczenie na tablicy ogloszeri Urzpdu Gminy Stara Blotnica informacji o tym, ze w publicznie
dostgpnym wykazie prowadzonym przez Urz4d Gminy Stara Blotnica zamieszczono dane o niniejszym
przedsiqwzigciu. W w/w terminie omawiana informacja zostala zamieszczona r6wnieZ na stronie internetowei
tut. UrzEdu.

NieruchomoSi, na laorej Wnioskodawca zamierza lokalizowai inwestycjQ, w chwili obecnej nie jest
objgta ustaleniami zadnego obowi4Tujqcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie
ogloszono r6wniez o przyst4pieniu przez Gming Stara Blotnica do sporz4dzsnia planu miejscowego w
odniesieniu do tego terenu. Przeprowadzona w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzentryffi, analiz.a warunk6w i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikaj4cych z przepis6w odrgbnych, jak r6wnieL analizz stanu
faktycznego i prawnego terenu lokalizacji inwesfycji pozwalaj4 stwierdzil, iz zgodnie z informacj4uzyskanqz
rejestru grunt6w , dzialka objgta wnioskiem oznaczona Nr 210/8 stanowi wtasnoSi Jana Tempiriskiego juk
r6wniez jest dzierzawiona przez Pana Piotra Jurczaka. NieruchomoSc objgta wnioskiem w chwili obecnej jest
wolna od jakiejkolwiek zabudowy. Dzialki usytuowane w s4siedztwie zagospodarowane s4zar6wno budynkami
mieszkalnymi jak i budynkami gospodarczymi oraz obiektami uslugowo-handlowymi takimi jak sklep
przemyslowy (dzialki Nr 212/ll i Nr 21219) i bank (dzialka Nr 2l2ll3). Omawiana dziahV,a ijej otoczenie
znajduj4 siE na terenie oddzialywania przebiegaj4cej drogi wojew6dzkiej. Zabudowa na dzialkach s4siednich
usytuowana jest w nieqporz4dkowanych odlegloSciach od w/w drogi wojew6dzkiej. Planowanej inwestycji nie
dotycz4 ograniczenia i z*azy wynikaj 4c e z potrzeb ochrony przyrody , ochrony Srodowisk4 ochrony kraj obrazu,
ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytk6w i d6br kultury wspdlczesnej. Budowa stacji tankowania
samochod6w gazem propan-butan bqdzie posiadala wlasny wjazd i wyjazd.
GRN NR I I /7/88 z dnia 30.09.1988r NR IV/20194 z dn. 30.09.1994. (Dz. U. nr 19 z dnia 21.10.1988r.)
przedmiotowy teren znajdowal sig na terenie zabudowy zagrodowej ijednorodzinnej, w "studium uwarunkowafi
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Blotnica " Uchwala Nr Xfi7l99 z dnia 16.12.1999 r.
(nie stanowi prawa miejscowego) jest to obszar teren6w zabudowy mieszkaniowej i uslugowej. ;

Przewidywane prTezaaczenie przedmiotowego terenu w uchwalonym uchwal4 Nr Xl77l99 z
dnial6.12.1999r ,,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy (nie stanowi
prawa miejscowego) to tereny zabudowy mieszkaniowej i uslugowej. Jednoczesnie przewidywane wskazane
wyzej przeznaczenie obszaru dzialki Nr 210/8 stanowi kontynuacjg ustaleri zawartych w nieobowiqzujqcym juz
planie og6lnym Gminy Stara Blotnica.

Teren dzialki Nr 2 l0/8 nie byl przewidziany na cele publiczne w nieobowi4zuj4cym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Blotnica uchwalonym Uchwal4 GRN Nr lll7l88 z dnia
30.09.1988 i Nr IV/20l94 z dnia 30.09.1994r (znajdowal sig w strefie zabudowy zagrodowej ijednorodzinnej) i
tym samym zbgdne jest w przedmiotowej sprawie stanowisko Wojewody Mazowieckiego i Marszalka
Wojew6dztwa Mazowieckiego w zakresie zadah rz4dowych i samorzEdowych.
Ponadto podczas ponownego rozpatrywania zlo?onego w dniu l8 lutego 2004r. przez Inwestora wniosku
uzupelniono go o mapQ zasadnicz4w skali l:500 zawierajqc4 adnotacjQ o przyjaciu jej do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Ustalono rodzaj grunt6w wystEpuj4cych na obszarze dzialki Nr 210/8 i
wyjaSniono stan prawny nieruchomoSci s4siednich powiadamiaj4c jednoczeSnie wszystkie strony o planowanym
przedsiEwzipciu. W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego uzupelniono akta sprawy o
uzgodnienie projektu dec>rzji z zarz4dc4 drogi we wlaSciwej wymaganej przepisami formie. Zobowi4zano
r6wniez Pana Jurczaka do uzgodnienia przed wyst4pieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg, projektu
planowanej inwestycji z Parlstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bialobrzegach. Natomiast
wzdlua wschodniej ip6tnocnej granicy dzialki Nr 210/8 Inwestor winien zaprojektowai pas zieleni wysokiej
celem ograniczenia ewentualnej uci4ZliwoSci planowanej inwestycjido granic wlasnoSci.

W niniejszej sprawie przeprowadzono r6wnie2 stosownie do $ 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruk tury z
dnia 26 sierpnia 2003r- w sprawie sposobu ustalania wymagari dotycz4cych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr
164, poz 1588/ analizq funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu maj4c4 na celu ustalenie, czy
zostaty lqcznie spelnione warunki , o ktorych mowa w art. 6l ust. I ustawy, umozliwiaj4ce wydanie decyzji w



przedmiotowej sprawie:
- dzialka objgta wnioskiem ozr:raczona Nr 210/8 w chwili obecnej jest wolna od jakiejkolwiek zabudowy; na

dzialkach s4siednich i w najbliasrym otoczeniu (w obszarze analizowanym) istnieje zar6wno zabudowa

zagrodowa, usfugowo-handlowa (sklep przemyslowy nadziatkach Nr2l2/ll i Nr 21219, filia banku rzemiosla

na dziatce Nr 2l 2113) oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; zatrm realizacja projektowanej inwestycj i

na terenie nieruchomoSci objgtej wnioskiem, stanowii bgdzie uzupetnienie istniej4cej zabudonuy na obszarze

analizowanym z jednoczesnym zapewnieniem przestrzegania zasady tadu przestrzennego; liniq zabudowy

ustalono zgodnie z ustaw4 o drogach publicznych; wymagania odnoSnie intensywnoSci wykorzystania terenu,

wysokoSci zabudowy, szerokoSci elewacji frontowej i geometrii dachu przyjgto maj4c na uwadze du2e

zr6znicowanie wym. wskaznik6w i parametr6w wystgpuj4ce na obszarze analizowanym; przy okre5laniu

powy1szych parametr6w uwzglEdniono takze potrzeby wynikajqce z funkcji inwestycji oraz nawi4zano do

poprzednich rozstrzygnigi, kt6re mialy miejsce podczas obowiqgywania miejscowego planu zagospodarowania

prznstrzennego Stara Blotn ica,
- dzialkaNr 210/ 8 posiada dostgp do drogi publicznej - od strony drogi wojew6dzkiei w 732,
- istniej4ce uzbrojenie terenu (prrylqcze wodoci4gowe na dzialre Nr 210/8, eneryia elektryczna w ulicy oraz

mozliwoS c realizacji szczelnego bezodplywowego zbiornika na nieczysto6ci ciekle - szambo na dzialce

Inwestora) jest wystarczaj4ce dla zamierzenia budowlanego wg warunk6w otrrymanych od dysponent6w sieci,
- teren dzialki Nr 210/8 wskazany dla lokalizacji planowanych obiekt6w, okre5lony w rejestrze grunt6w jako

grunty orne klasy R IVa o pow. 0)672 ha, pastwiska trwale klasy PsIV o pow. 0,1 l l2ha i nieuzytki nie

w],'magaja uz.vskania zeodv na zmiane przeznaczenia grunt6w rolnych na cele nierolnicze z uwagi na fakt, iz

obszar przeznaczony pod zainwestowanie nie przekraczz 1,0 ha grunt6w rolnych stanowiqcych uZyki rolne o

w/w klasach, nie zachodzi potrzeba uzyskania zgody na zmiane przenraczenia grunt6w rolnych na cele

n i e r o l n i c z e , o c z y m j e s t m o w a w a r t . T u s t . 2 p k t 3 i 4 u s t a w y z d n i a 0 3  l u t e g o l 9 9 5 r . o o c h r o n i e g r u n t 6 w

rolnych i leSnych (t. Dz.U. Nr l2l z2004r.,poz, 1266),
- niniejsza decyzja nie narusza przepis6w odrpbnych-

N-4czne spelnienie warunk6w, o kt6rych mowa w arL 6l ust. I ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym pozwala na orzeczeniej ak w sentencj i-

W toku postqpowania, stosownie do wymog6w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskano uzgodnienie z wla6ciwym zarz4dcq drogi, organu

wlaSciwego w sprawach ochrony grunt6w rolnych oraz organu wlaSciwego w sprawach melioracji wodnych. Nie

ma potrzeby uzyskania uzgodnieri z Wojewod4 Mazowieckim w zakresie zadafi rz4dowych i ZarzEdem

Wojew6dawa Mazowieckiego w zakresie zada| samorzqdolvych z uwagi na fakt, iz teren dzialki Nr 210/8 nie

byl przewidzianym na cele publicme w nieobowi4zuj4cym juZ planie miejscowym Stara Blotnica.

JeSli decyzja niniejsza wywola skutki, o kt6rych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym polegaj4ce na uniemoZliwieniu lub ograniczeniu korrystania z nieruchomoSci lub jej czpSci

w spos6b dotyift.ruiowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaezeniem, koszty realizacji roszczefi z tytulu

odsikodow ania za poniesion q rzecrywistq szkodq albo wykupienia nieruchomoSci lub jej czpsci, ewentualnie

koszty odszkodowania r6wnego obnizenia wartoSci nieruchomoSci przy jej zbyciu ponosi Inwestor, po

uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowq. Spory w sprawach roszczefi, o kt6rych wyiLei mowa,

rozstrzygaj4 sqdy powszechne (art. 37 ust. l0 cytowanej ustaw).

Koszt realizacji roszczen z tytulu odszkodowania za poniesion4 szkodg /lub wykupienie nieruchomo5ci czy iei

czpsci lub tez odszkodowania r6wnego obnizeniu wartoSci nieruchomoSci przy sprzeda?y nieruchomo6ci,

poniesie Inwestor po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg.

koszt realizacji roszczefi okresli organ w odrEbnym postgpowaniu na zqdanie wlaSciciela lub wieczystego

u4rtkownika nieruchomo5ci wniesione w okresie 5 lat od dnia, w kt6rym decyzja niniejsza stanie siE ostateczna.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno5ci i uprawnief os6b trzecich-

Deuyilaniniejiza jest wazna io dnia jej wygaszenia odrpbn4 decyzjqz powod6w okre$lonych w art.65 ust- I

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym'

Zalqcuiki:
l. Zalqczntk graficznY do decYzji,

Z. Czgscteksiowa wynik6w analizy funkcjioraz cech zabudowy izagospodarowania terenu.

3. CzgSC, grafrczna wynik6w analizy.

Poaczenie:
Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w

Radomiu, za posrednictwem W6jta Gminy w Starej Blotnicy, powoluj4c siq na znak sprawy, w terminie l4 dni



od dniajej dorgczenia.
Ewentualne odwohnia rnozna skladac w Urz4dzL Cttiny w Saej Blouricy powoluj4c sig na znak

sprawy i nr decyzji.

Do wniosku o pozwolenie na budowp naleiy dolqczyi:
l/ projekt budowlany wrazz opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrqbnymi,

2i oSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoSci4 na cele budowlane,

3i prawomocne decyzig o warunkach zabudowy-

Otrzvmuia :
l/ Pan Piotr Jurczak zanr Falqrice
2/ strony wg wykazu
3l ala



WC.Ir GiVfINY
BTARA FJLO' i i ' i ICA

i vc j .  i r r  ; tzc ' i ' ; !  e lk !e
Stara Blotnica dnia 22.06.2005r.

Dot. sprawy Znak.B -7331' I I DOA4

Z wniosku pana piotra Jurczaka zam. Falgcice 57, gm. Promna. Dotycz4cego ustalenia warunk6w zabudowy

dla budowy stacji paliw gazowych (tankowania pojizdow gazem ptynnym) wraz z niezbEdn4 infrastruktur4

techniczn4 na dzialceNr 210/8, polozonej w Starej Blotnicy-

ANALIZA

Funkcji oraz cech zabudowy i zagoepodarowania terenu w zakresie warunk6w okreSlonych w art' 6l

ustawv z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Niniejsza analiza ma celu ustalenie, czy w przedmiotowej sprawie zostaly spetnione l4cznie warunki o jakich

mowa w w/w art.61 ustawy umozliwiaj4ce wydanie decyzii o warunkach zabudowy'

Dzialkg nr 2l0lg oznaczono kolo..* ri"lonym i literami A-B-C-D. Natomiast teren analizowany Taznaczono

lini4 koloru Zokego-
wynit<i analizy wodniesieniu do warunk6w okreslonych w art. 6l ust. I ustawy:

l. dzialka objqta wnioskiem ozrraczona Nr 210/8 w chwili obecnej jest wolna od jakiejkolwiek zabudowy;

Inwestor zamierza wybudowac pawilon dla obstugi stacji paliw, dwa zbiorniki ci6nieniowe na gaz plynny o

pojemnosci v = 4,g5'1nr ka2dy, dystrybutor LpG gazu plynnego propan-butan i wiatg nad dystrybutorem; na

dzialkach s4siednich i w najblizsrym otoczeniu (w 
-obszarze 

analizowanym) istnieje zar6wno zabudowa

zagrodowa, uslugowo-handlowi (sklep przemyslowy na dzialkach Nr 212111 iNr 21219, filia banku rzemiosla

na dzialce Nr 2 l2ll3) oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; istniej4ca wokol zabudowa posiada

zroznicowan4 wysokos6 /od I do 2 kondygna cjil, zroln rcowanE geometrig dachu /dachy ze spadkiem o r6znych

k4tach nachylenia i n6imicowanych tcierunulh gl6wnych kalenic w stosunku do front6w dzialek/; istniej4ca

zabudowa usytuowana jest takze w r6znych odleglosciach od linii rozgraniczenia dr6g, bez okreslonych zasad;

dla realizacji zamierzonej inwestycji na terenie dzialki Nr 210/8 ustalono maksymaln4 nieprzekraczaln4 linig

zabudowy w odleglosci min. 20 m od istniej4cej krawqdzi iezdni drogi wojew6dzkiej nr 732 jako drogi

ponadlokalnej wg przepis6w o.drogach publicznych; szerokosd elewacji frontowej planowanego pawilonu

obslugi naleiry oo-stosowad do potrze6'technologicznych obiektu tzn. zaprojektowac go o szerokosci do - 10 m'

co umozliwi Inwestorowi reatizacjq budynku odpowiedniego dla jego projektowanej funkcji; bqdzie to obiekt

wolnostojEcy; architektur4 i geomeiriq dachu winien nawi4zywac do budynk6w istniejqcych w s4siedztwie; ze

wzglpdu na funkcjq i lokali ncjq planowana inwestycja winna byf, zrealizowana z matertal6w trwalych o

wysokich waloraJh estetycznyCt; jut o racjonalne ."yt orryrtanie terenu nale?alo przyiEe - powierzchnig

zabudowy do 40 %o powierznhni dzialki Nr 2i0l8, po*ierzchnia biologicznie czynna min. 30 Yo'ktora moZe byi

zagospodarowana wg poffzeb uztrrtkownika, natomiast pozostaty teren mozna wykorzystac na dojscia, dojazdy'

miejsca postojowe; wymagania odnosnie intensywnosci wykorzystania terenu, wysoko$ci zabudowy, szerokosci

elewacji frontowej igeometrii dachu w przedmiotowej sprawie przyjgto maj4c na uwadze duae zr6znicowanie

wym. wska2nik6w i parametr6w wystqpujqcych na- obszafze enarlizowanym; przy okreSlaniu powy2szrych

parametr6w uwzglgdniono takze potrzeby wynikaj4ce z funkcji inwestycji oraz nawiqzano do poprzednich

rozstrzygnigi, r.ioi. miaty mielsce iooizas otowi4zy*uniu miejscowego planu zagospodarowania

przesffzennego Stara BlotniCa; ponudto, ..l.rn ograniczenia iwentualnej uci4Zliwosci planowanej inwestycji do

granic wlasnosci, zobowiqpano pana Jurczaka do zaprojektowania wzdluz wschodniej i p6tnocnej granicy

dzialki Nr 210/g pasa zieleni wysokiej; realizacja proi.tto*anej inwestycji na terenie nieruchomosci objqtej

wnioskiem, stanowi6 bgdzie uanpetnienie istniej4c.l -Urdowy na obszarze analizowanym; stanowic bQdzie

r6wnie, obslugg tras komunikacyjnych z iednoczesnym zapewnieniem przestrzegania zasady ladu

przestrzennego;
2. dziarkaNr 210/ posiada dostqp do drogi pubricznej - od strony.dr.gi wojew6dzkiej nr 732,

3. istniejqce uzbrojenie terenu (przyrqcie wodoci4gtwe na dzialce Nr 210/8, energia elektrycznaw ulicy oraz

mo'liwos t, realizacji szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte - szambo na dzialce

Inwestora) jest wystarczaj4ce dla zamierzenia budowlanego wg warunkow otrzymanych od dysponent6w sieci"

4. teren dziatki Nr 210/g wskazany dla rokalizacji planJwunirn obiektow, okreslony w rejestrze grunt6w jako

grunty rorne krasy R IVa o po*. 0,1672 ha, pastwiska trwale klasy pslv o po.*. 0,l l l2ha inieuzytki nie

*n,unuju u-rku;iu ,godu n" r*iun. prr.rnu.r.niu grun,6* rolnY.h nu t.l. ni.tolnittt ,

5. niniejsza decyzjanie narusza pr*p"6- "dreb nyJ- 1, ,akresu ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu'



ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytk6w i d6br kultury wspdtczesnej i innych)"

Lqcme spelnienie warunk6w, o kt6rych rn$w:l u' art. 6l ust. I ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym pozwala na ustalenie wannk6w zabuldowy dla planowanego zamierzenia
inwesfycyjnego.

W czgSci graficzncj arwlizy przyjgto wielobarwne oznaczcnia co pozwala na uryskanie Iepszej przejrrysto5ci
i czyte lnoS ci zalqcznrka.

:M,


