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DECYZJA

Debica, dnia 6 marca 2008 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pózno zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:

P. Jakuba Cislo
ul. Bohaterów Westerplatte 4,

39 - 200 Debica,

ustala sie lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na :

budowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami, na dzialkach nr
ewid. gr. 374/2, 374/6, 374/14, 374/13, 377/8, 377/9, 377/11, 378/5, 378/6, 378/9,
378/7, 378/8, 378/17, 378/15, 378/13, 378/11, 378/3, 377/5, 377/3, 378/2, 378/10,
378/14 obr. 3, polozonych przy ul. Rajskiej w Debicy.

WARUNKI SA NASTEPUJACE:~

I. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Obiekt infrastruktury technicznej - sieci: wodociagowa i kanalizacyjna.

II. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Ustala sie budowe miejskiej sieci wodociagowej 0 110 oraz przylaczy do
;budynków i dzialek, rurociagiem podziemnym.

2. Ustala sie budowe miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 0 200 mm wraz ze
studniami rewizyjnymi oraz przylaczami do budynków i dzialek

III. Warunki i szczególowe zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu wynikajace z przepisów odrebnych:

1. Ustalenia doty~zace warunków i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

- inwestycja jako obiekt podziemny, nie powoduje zmian w ladzie
przestrzennym.

2.Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu:
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nalezy zastosowac rozwiazania techniczne i materialowe zabezpieczajace
srodowisko przed zanieczyszczeniem, a takze zapobiegajace infiltracji wód
gruntowych do wodociagu,

inwestycje nalezy prowadzic w sposób nie powodujacy koniecznosci wycinki
drzew.

3. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji:

w zagospodarowaniu pasa drogowego nalezy uwzglednic dostep do kanalizacji
deszczowej oraz miejsce na wykonanie zbiornika retencyjnego, szczególnie
przy kratce sciekowej o rzednych 206.68/205.38,

w zagospodarowaniu pasa drogowego na dzialce nr 374/2 nalezy pozostawic
wolne miejsce na kanalizacje deszczowa, a wodociag usunac poza jezdnie lub
ulozyc w rurach ochronnych,

na czas robót w pasie drogoWYm, nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa
drogowego,

przejscia poprzeczne pod jezdnia przy ul. Rajskiej nalezy wykonac metoda
zapewniajaca utrzYmanie ruchu,

po zakonczeniu robót teren nalezy prZYWrócicdo stanu pierwotnego.

4 4. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

wlaczenie projektowanych rurociagów do istniejacej miejskiej SIeCI
wodociagowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami dysponenta tych sieci.

5. Ustalenia WYmagandotyczacych ochrony interesów osób trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze:
a) powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej wlascicielom

sasiednich dzialek,
b) powodowac pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej i cieplnej oraz ze srodków lacznosci,
c) powodowac uciazliwosci wywolanej przez halas, wibracje, zaklócenia

elektryczne, promieniowanie,
d) . powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby,
e) . inne

IV. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie
stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIE NIE

Zamierzenie _okreslone w decyzji, dotyczy budowy miejskiej siecI
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami bo budynków i dzialek.

Jest to inwestycja, która zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennYm jest lokalizowana w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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W toku postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 53 ust. 3 w/w Ustawy dokonano
analizy warunków i zasad zagospodarowania oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,

w wyniku której ustalono :

miasto Debica w obszarze objetym decyzja nie posiada miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ani obowiazku jego opracowania, wynikajacego
z przepisów odrebnych,
planowana inwestycja stanowi rozbudowe infrastruktury na potrzeby istniejacych
i planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
teren nie wymaga wylaczenia z uzytkowania rolniczego,
teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrona, na podstawie przeplsow
odrebnych, nie jest terenem zamknietym, terenem górniczym ani narazonym
na osuwanie sie mas ziemnych i nie byl przeznaczony na realizacje ponadlokalnych
inwestycji publicznych, o których mowa wart. 53 ust. 4 pkt 10 w/w Ustawy,
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano niezbednych uzgodnien w zakresie:

• melioracji wodnych - Postanowienie Marszalka Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, znak: EM - 5060/D/1313/07 z dnia 11 grudnia 2007 r.

• ochrony gruntów rolnych - Postanowienie Starosty Debickiego, znak
GN6018/IIIDM - 151/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.

• obszaru przyleglego do pasa drogowego drogi gminnej - pismo Zarzadcy drogi
z dnia 23 pazdziernika 2007 r. znak IM. 7040 - 2 - 210/07.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Projekt niniejszej decyzji przygotowala mgr inz. arch. Monika Glowacka, uprawniony
architekt, wpisana na liste Malopolskiej Okregowej Izby Architektów pod nr MP-0197.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz
ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) .

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Burmistrza Miasta Debicy,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwolanie powinno zawierac zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres
zadania bedacego jego istota oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53
ust. 6 Ustawy o planowaniu i zagospadarowaniu przestrzennym).
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