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  WÓJT GMINY RADZIEMICE 

        32-107 RADZIEMICE 

 

Znak: RKG-II.6733.1.2017                  Radziemice, dnia 01.08.2017 r. 

 

 

 

DECYZJA NR 1/17 

WÓJTA GMINY RADZIEMICE 

O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 

 Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, punkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.                          

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. : Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. : Dz. U. z 2017r. 

poz. 1257 ze zm.), w związku z art.6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) 
 po rozpatrzeniu wniosku z dnia  17.07.2017r. (uzupełnienie 24.07.2017r.) złożonego przez: 
 

Inwestora : Powiat Proszowicki reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych  

w Proszowicach z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice 

 

Pełnomocnik:   Pan Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka   

 

 

w sprawie  

 
Odbudowy drogi powiatowej Waganowice-Obrażejowice-Muniakowice  

(nr drogi 1263 K/ nr dz. ew. 417/1 w miejscowości Łętkowice)  

na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewidencyjny 417/1 

położonej w obrębie Łętkowice gmina Radziemice 

 

ustala się 

następujące warunki zagospodarowania terenu i jego zabudowy: 
  

1. Rodzaj i zakres inwestycji ustala się zgodnie z wnioskiem z dnia 17.07.2017r. 

(uzupełnienie 24.07.2017r.)  oraz zawartą w nim ogólną charakterystyką zamierzonej 

inwestycji. Inwestycja dotyczy odbudowy drogi powiatowej Waganowice-Obrażejowice-

Muniakowice (nr drogi 1263 K/ nr dz. ew. 417/1 w miejscowości Łętkowice). 

 

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające 

z przepisów odrębnych: 

a) Warunki  ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

- lokalizacja w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, teren inwestycji 

według załącznika graficznego. 
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b) Warunki wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

zobowiązuje się inwestora do uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym 

wymagań ładu przestrzennego oraz wymagań w sprawie ochrony środowiska. 

c) Warunki wynikające z przepisów odrębnych: 

Należy spełnić warunki wynikające z ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r,  

poz. 290 ze zm.) oraz warunki wynikające z przepisów wykonawczych. 

Inwestycję należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej m.in. z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  

d) Warunki ochrony zdrowia ludzi, środowiska przyrody i krajobrazu: 

Inwestycja nie może pogorszyć stanu środowiska naturalnego, sposób zagospodarowania 

terenu powinien w jak największym stopniu zapewnić zachowanie jego walorów 

krajobrazowych. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić 

oszczędne korzystanie z terenu. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów              

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71) w związku z  ustawą z dnia 3 października 

2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                   

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017     

poz. 1405 ze  zm.) przedmiotowa inwestycja – nie została zaliczona do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zawsze lub potencjalnie), dla których 

obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. 

Realizacja tego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania                  

na środowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.                

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza 

się inwestycje wymienione w rozporządzeniu. Ponadto zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 52 lit. a 

tego rozporządzenia do ww. przedsięwzięć zalicza się także zabudowa przemysłowa lub 

magazynowa wraz towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej 

niż 0,5ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, przy czym przez 

powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane 

oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia.  

W planowanym przedsięwzięciu nie zachodzą ww. okoliczności tj. inwestycja nie jest 

wymieniona ww. rozporządzeniu a powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji 

będzie mniejsza niż 0,5ha. W związku z ty realizacja tego przedsięwzięcia nie wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie jest wymagane uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

- pod względem ochrony wód i gospodarki wodnej: w trakcie prac budowlanych 

zapewnić należy ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 

wodnych. Powstające w wyniku wykopów masy ziemne należy zagospodarować                          

dla potrzeb ukształtowania terenu w ramach działki będącej własnością inwestora,                          

a wysokość rozplantowanej ziemi nie może przekraczać jednego metra. Odpady 

powstające w procesie budowlanym należy poddać odzyskowi i wyłącznie z przyczyn 

technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych mogą podlegać one 

unieszkodliwieniu w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. Należy 

zastosować się do wszystkich działań technicznych mających na celu zapobieganie lub 
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kompensację ewentualnie mogących czasowo wystąpić negatywnych oddziaływań  

na środowisko. Niwelacja terenu nie może naruszyć tanu wody na gruncie ze szkodą dla 

gruntów sąsiednich oraz niekorzystnie przekształcać naturalnego ukształtowania terenu. 

zagospodarowanie wód opadowych pod przyszłą inwestycję nie może naruszać stanu 

wody na gruncie ze szkodą gruntów sąsiednich, oraz powinno zapewnić ochronę wód 

opadowych zgodnie a art. 29 ust. 1 pkt. 1, art. 38 ustawy z dnia 18lipca 2001r. Prawo 

wodne (tj. Dz. U. 2017 poz. 11121 ze zm.).  

- pod względem ochrony zieleni: realizacja i eksploatacja inwestycji nie może 

spowodować uszkodzenia drzew i krzewów. W razie konieczności wycinki lub 

przesadzenia drzew i krzewów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz.2134 z dnia 2016.12.23). 

- pod względem ochrony powietrza, ochrony przed hałasem: eksploatacja instalacji  

powodującej wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz emisję hałasu nie może 

doprowadzić do przekroczenia standardów jakości środowiska (tj. dopuszczalnych 

poziomów stężeń substancji w powietrzu oraz hałasu w środowisku) poza granicami 

inwestycji zgodnie a art. 144 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.  

- warunki wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla 

parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych a także form 

przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody i innych form ochrony: nie 

ustalono.  

 

e) Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

– nie dotyczy. 

f) Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

 

W przypadku skrzyżowań lub zbliżeń do innych sieci uzbrojenia oraz włączenie                     

do istniejących sieci – w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tych sieci lub zarządcą 

drogi.   

- zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy   

- zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy   

- zaopatrzenie w wodę  – nie dotyczy   

- odprowadzenie ścieków – nie dotyczy   

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – odprowadzenie na tereny przyległe 

w granicach pasa drogowego, 

- ogrzewanie – nie dotyczy   

g) Warunki obsługi w zakresie komunikacji:  

- dostępność komunikacyjna połączenie z drogą publiczną na warunkach określonych 

przez zarządcę drogi, w ramach realizacji inwestycji przy zajęciu pasa drogowego 

drogi publicznej należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1440               

ze zm.)  

h) Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: 

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować 

ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego                 

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Należy zapewnić ochronę przed 
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uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne                        

i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

i) Ustalenia dotyczące granic i sposobów 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: 

- rozpatrywane zamierzenie nie znajduje się na terenie objętym działaniami 

ochronnymi, wymienionymi z w/w kryteriów. 

3. Linie rozgraniczające przedstawiono na zał. graficznym do decyzji. 

 

Uzasadnienie: 

 W dniu 17.07.2017r. (uzupełnienie 24.07.2017r.). do Urzędu Gminy w Radziemicach 

wpłynął wniosek złożony przez:  

Inwestora : Powiat Proszowicki reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych  

w Proszowicach z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice 

Pełnomocnik:   Pan Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka   

o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na: Odbudowy drogi powiatowej 

Waganowice-Obrażejowice-Muniakowice (nr drogi 1263 K/ nr dz. ew. 417/1 w miejscowości 

Łętkowice); na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewidencyjny 417/1 

położonej w obrębie Łętkowice gmina Radziemice 

  

W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stosownie                  

do art. 4 ust. 2 i art. 59 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 

wymaga określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w drodze decyzji                     

o warunkach zabudowy. 

 

  Wniosek inwestora zawierał niezbędne określenia, wyszczególnione w art. 52 ust. 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Projektowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco wpływać 

na środowisko; nie występuje potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

W toku przygotowywania projektu decyzji, stosownie do przepisów art. 53 ust. 3 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz § 3 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy                          

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego 

zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego 

terenu na którym przewiduje się realizację inwestycji, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, w związku z położeniem gminy w obrębie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu.  

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 4, przeprowadzono uzgodnienia decyzji z: 

1)  Organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych – Starostą 

Proszowickim. Postanowienie ROŚ.6783.255.2017 z dnia 31.07.2017r. 

2)  Zarządcą  drogi nr ew. 417/2  Postanowienie DiM.6730.180.17 z 01.08.2017r.  

i 406 Odstąpiono od uzgodnienia gdyż organem właściwym  do wydania decyzji jest Wójt 

Gminy Radziemice 
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W związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sekwencji. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Radziemice w terminie 14-tu 

dni od daty jej doręczenia. 

Jednocześnie zgodnie z art. 127a KPA 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. 

 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 56  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.), niniejsza decyzja  wiąże organ 

wydający decyzje o pozwoleniu na budowę.  

2. Stosownie do art. 63  ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie 

narusza praw własności i uprawnień osób trzecich. 

3. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji  

do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi 

wieczystemu nieruchomości (art. 63 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym).  

4. Organ, który wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej 

wygaśnięcie, jeżeli: 

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, 

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla którego ustalenia są inne niż w wydanej 

decyzji, chyba że została wydana decyzja ostateczna o pozwoleniu na budowę, 

5. O pozwolenie na budowę należy wystąpić do Wydziału Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Proszowicach, przedkładając dokumenty wymagane 

przepisami prawa. 

Projekt decyzji został sporządzony przez osobę o której mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (mgr inż. arch. Andrzeja Banaśkiewicza) 

 

Załączniki: 

1. Załącznik graficzny do decyzji (zał. nr 1.1; 1.2) 

2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z częścią 

graficzną (zał. nr 2)  

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony wg odrębnego wykazu znajdującego się w aktach sprawy 

2. A/a  
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Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego terenu. 

 

 Rodzaj inwestycji: 

Odbudowy drogi powiatowej Waganowice-Obrażejowice-Muniakowice  

(nr drogi 1263 K/ nr dz. ew. 417/1 w miejscowości Łętkowice)  

 Lokalizacja: 
-  na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewidencyjny 417/1 położonej w obrębie 

Łętkowice gmina Radziemice 

 Klasyfikacja inwestycji: 
- Inwestycja jest celem publicznym na podstawie art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                                

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) - wydzielanie gruntów pod drogi 

publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót 

budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej 

 i sygnalizacji – jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt.5 upizp,  

- Posiada znaczenie lokalne – zgodnie z art. 51 ust. 1 punkt 2 upizp organem właściwym do wydania 

decyzji jest Wójt Gminy Radziemice.  

 Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów 

odrębnych: 
Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
- zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego możne nastąpić wyłączenie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej,  
- lokalizacja inwestycji nie powinna blokować realizacji innych inwestycji sieciowych, kubaturowych 

ani ewentualnej przebudowy drogi. 
Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturalnego, zabytków i dóbr kultury współczesnej: 
- planowana inwestycja nie znajduje się w otoczeniu obiektów będących w rejestrze zabytków                          

i objętych ochroną konserwatorską – nie jest w zasięgu stref ochrony obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, stanowisk archeologicznych ani w granicach innych form ochrony według ustawy z dnia       

23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
- Gmina Radziemice na terenie inwestycji nie posiada usankcjonowanych prawnie dóbr kultury 

współczesnej ani zatwierdzonego parku kulturowego,  
-  brak podstaw do formułowania ograniczeń inwestycji w tym zakresie. 
Warunki i wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:  
- na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zgodnie z art. 7             

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

 /Dz. U. 2013 poz.503 z dnia 26.05.2013r. art. 1/, ustalono że teren objęty wnioskiem zlokalizowany 

jest na terenach  dr. 
Wniosek: grunty na terenie inwestycji nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

na cele nierolnicze – inwestycja spełnia warunek, o którym mowa w art. 61 ust 1, w związku z art. 50 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
- na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. 

zmianami):  
- lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym 

zapisów z zakresu ochrony gatunkowej,  
- przy realizacji inwestycji na obszarze chronionym Inwestor winien spełnić wymogi w/w przepisów,  
- teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza Naturą 2000, 
- inwestycja nie wymaga nałożenia szczególnych warunków realizacji inwestycji w tym zakresie,  
- ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić zgodnie 

 z przepisami o ochronie przyrody, 
- na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - w trakcie przygotowania 

i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, co jest wymogiem art. 74 ust. 1 
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ustawy poś, zgodnie z charakterystyką inwestycji – j.w. – nie jest zaliczana do grupy przedsięwzięć 

mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko – nie znajduje się w wykazach 

przedsięwzięć zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja jest zgodna z ustawą 

Prawo Ochrony Środowiska.  
- na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach :  
- zgodnie z art. 5 należy zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich 

użytkowania,  
- odpady powstałe w trakcie budowy i eksploatacji należy utylizować poza terenem inwestycji,  

 Wymagania dotyczące ochrony terenów lub obiektów na terenach górniczych – warunki 

 i wymagania wynikające z przepisów prawa geologicznego i górniczego: 
 - inwestycja nie jest zlokalizowana w zasięgu zatwierdzonych złóż kopalin,  
-  nie leży w zasięgu obszarów górniczych,  
-  nie leży na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

 Warunki i wymagania wynikające z przepisów prawa wodnego: 
- inwestycja leży poza terenami bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodziowego, 
- teren inwestycji nie leży w obszarach zmeliorowanych wprowadzonych do ewidencji Marszałka 

Województwa,  
- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji szczegółowych, które  

są nie są ujęte w ewidencji wód melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, a kolidujących 

 z realizowana inwestycją, inwestor jest zobowiązany we własnym zakresie do rozwiązania zaistniałej 

kolizji w sposób zapewniający prawidłowy odpływ wód,  
 Wymagania dotyczące ochrony osób trzecich: 

- realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować ograniczenia dostępu 

do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Należy 

zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
 Zgodność z przepisami odrębnymi.  

teren objęty wnioskiem: 
- nie podlega ochronie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony nad zabytkami, 

- nie znajduje się na terenach górniczych, 
- nie leży na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,  
- nie znajduje się w obszarze Natura 2000,  

 Wyniki analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planowana jest 

inwestycja: 
- ocenia się, że zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, nie można odmówić 

wydania decyzji – zgodność z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Analiza wraz z wynikami została sporządzona przez osobę o której mowa w art. 5 ustawy o planowaniu                             

i zagospodarowaniu przestrzennym (mgr inż. arch. Andrzeja Banaśkiewicza) 

 

Załączniki: 

1. Rysunek analizy i wyników analizy (zał. nr 3.1; 3.2) 
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ZAŁĄCZNIK NR2 DO DECYZJI  
Znak:RKG-II.6733.1.2017                   
WÓJTA GMINY RADZIEMICE  
Z DNIA01.08.2017 R.  

 

Wyniki analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego 

terenu. 
 

 Rodzaj inwestycji: 
Odbudowy drogi powiatowej Waganowice-Obrażejowice-Muniakowice 

 (nr drogi 1263 K/ nr dz. ew. 417/1 w miejscowości Łętkowice)  

 Lokalizacja: 
-  na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewidencyjny 417/1 położonej w obrębie 

Łętkowice gmina Radziemice 

 Klasyfikacja inwestycji: 
- Inwestycja jest celem publicznym na podstawie art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                                

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) - wydzielanie gruntów pod drogi 

publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót 

budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i 

sygnalizacji – jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt.5 upizp,  

- Posiada znaczenie lokalne – zgodnie z art. 51 ust. 1 punkt 2 upizp organem właściwym do wydania 

decyzji jest Wójt Gminy Radziemice.  

 Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów 

odrębnych: 
Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
- zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego możne nastąpić wyłączenie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej,  
- lokalizacja inwestycji nie powinna blokować realizacji innych inwestycji sieciowych, kubaturowych 

ani ewentualnej przebudowy drogi. 
Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturalnego, zabytków i dóbr kultury współczesnej: 
- planowana inwestycja nie znajduje się w otoczeniu obiektów będących w rejestrze zabytków                          

i objętych ochroną konserwatorską – nie jest w zasięgu stref ochrony obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, stanowisk archeologicznych ani w granicach innych form ochrony według ustawy z dnia       

23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
- Gmina Radziemice na terenie inwestycji nie posiada usankcjonowanych prawnie dóbr kultury 

współczesnej ani zatwierdzonego parku kulturowego,  
-  brak podstaw do formułowania ograniczeń inwestycji w tym zakresie. 
Warunki i wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:  
- na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zgodnie z art. 7             

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

 /Dz. U. 2013 poz.503 z dnia 26.05.2013r. art. 1/, ustalono że teren objęty wnioskiem zlokalizowany 

jest na terenach  dr. 
Wniosek: grunty na terenie inwestycji nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

na cele nierolnicze – inwestycja spełnia warunek, o którym mowa w art. 61 ust 1, w związku z art. 50 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
- na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. 

zmianami):  
- lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym 

zapisów z zakresu ochrony gatunkowej,  
- przy realizacji inwestycji na obszarze chronionym Inwestor winien spełnić wymogi w/w przepisów,  
- teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza Naturą 2000, 
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- inwestycja nie wymaga nałożenia szczególnych warunków realizacji inwestycji w tym zakresie,  
- ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić zgodnie 

 z przepisami o ochronie przyrody, 
- na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - w trakcie przygotowania 

i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, co jest wymogiem art. 74 ust. 1 

ustawy poś, zgodnie z charakterystyką inwestycji – j.w. – nie jest zaliczana do grupy przedsięwzięć 

mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko – nie znajduje się w wykazach 

przedsięwzięć zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja jest zgodna z ustawą 

Prawo Ochrony Środowiska.  
- na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach :  
- zgodnie z art. 5 należy zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 

negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich 

użytkowania,  
- odpady powstałe w trakcie budowy i eksploatacji należy utylizować poza terenem inwestycji,  

 Wymagania dotyczące ochrony terenów lub obiektów na terenach górniczych – warunki 

i wymagania wynikające z przepisów prawa geologicznego i górniczego: 
 - inwestycja nie jest zlokalizowana w zasięgu zatwierdzonych złóż kopalin,  
-  nie leży w zasięgu obszarów górniczych,  
-  nie leży na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

 Warunki i wymagania wynikające z przepisów prawa wodnego: 
- inwestycja leży poza terenami bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodziowego, 
- teren inwestycji nie leży w obszarach zmeliorowanych wprowadzonych do ewidencji Marszałka 

Województwa,  
- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji szczegółowych, które 

 są nie są ujęte w ewidencji wód melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, a kolidujących  

z realizowana inwestycją, inwestor jest zobowiązany we własnym zakresie do rozwiązania zaistniałej 

kolizji w sposób zapewniający prawidłowy odpływ wód,  
 Wymagania dotyczące ochrony osób trzecich: 

- realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować ograniczenia dostępu 

do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz  

ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Należy zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
 Zgodność z przepisami odrębnymi.  

teren objęty wnioskiem: 
- nie podlega ochronie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony nad zabytkami, 

- nie znajduje się na terenach górniczych, 
- nie leży na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,  
- nie znajduje się w obszarze Natura 2000,  

 Wyniki analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planowana jest 

inwestycja: 
- ocenia się, że zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, nie można odmówić 

wydania decyzji – zgodność z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Analiza wraz z wynikami została sporządzona przez osobę o której mowa w art. 5 ustawy o planowaniu                             

i zagospodarowaniu przestrzennym (mgr  inż. arch. Andrzeja Banaśkiewicza) 
 

Załączniki: 

2. Rysunek analizy i wyników analizy (zał. nr 3.1; 3.2) 


