
BURMISTRZ
MIASTA DEBICY

U· A d 7331- 5/2010GP l .. Debica, dnia 5 marca 2010 r.

DECYZJA

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 zmianami) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071z pózno zmianami), po rozpatrzeniu wniosku:

Wodociagów Debickich Sp. z 0.0
39 - 200 Debica, ul. Kosynierów Raclawickich 35

ustala sie lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na :

budowie zbiornika biogazu wraz z przebudowa i przelozeniem istniejacych
instalacji, na dzialce nr ewid. gr. 508/40 obr. 1, polozonej przy ul. Kosynierów
Raclawickich w Debicy.

WARUNKI SA NASTEPUJACE:

L Ustaienia dotyczace rodzaju zabudowy:

Publiczne obiekty sluzace oczyszczaniu i odprowadzaniu scieków.

II. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Ustala sie:

budowe naziemnego zbiornika biogazu o pojemnosci ok. 1000 m3 wraz

z instalacjami; istniejacy zbiornik przeznacza sie do rozbió*i,

przebudowe i przelozenie istniejacych instalacji.

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

1. Ustalenia dotyczace warunków i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

powierzchnia zabudowy zbiornika - do 400 m2,

2. Ustalenia dotyczace warunków i wymagan w zakresie ochrony srodowiska,
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
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zgodnie z "decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach" z dnia
29 stycznia 2010 r. znak GPUiA.7624 - 45/09110.

3. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji:

- dojazd do obiektu na dotychczasowych zasadach - istniejacymi drogami
wewnetrznymi ( zakladowymi) z ul. Kosynierów Raclawickich.

4. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejacego zasilania na terenie
inwestycji.

5. Ustalenia wymagan dotyczacych 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.

6. Inwestycje nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno
- budowlanymi, przy uwzglednieniu przepisów ochrony srodowiska; nalezy
uzyskac wymagane przepisami odrebnymi pozwolenia od odpowiedniego
organu.

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

UZASADNIENIE

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0 wystapily o ustalenie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegajacej na budowie zbiornika biogazu,
stanowiacego jeden z niezbednych obiektów w procesie oczyszczania scieków
( magazynowanie biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji osadów sciekowych
w wydzielonych komorach fermentacyjnych). Inwestycja przewidziana jest do realizacji
na terenie istniejacego zakladu oczyszczalni scieków.

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
budowa publicznych obiektów i urzadzen sluzacych do oczyszczania i odprowadzania
scieków a takze urzadzen do przesylania plynów, pary, gazów i energii elektrycznej
stanowi inwestycje celu publicznego i w mysl art. 4 ust. 2 Usta\Y)' o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.-

W toku postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 53 ust.';J w/w Ustawy
dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu w wyniku której ustalono:
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miasto Debica w obszarze objetym decyzja nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ani obowiazku jego opracowania, wynikajacego
z przepisów odrebnych,
teren inwestycji jest wylaczony z uzytkowania rolnego ( grunt kat. Bi),
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 w art. 53 ust. 4 pkt 10 w/w Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Projekt niniejszej decyzji przygotowala mgr inz. arch. Anna Odrzywolek ,uprawniony
urbanista, wpisana na liste Okregowej Izby Urbanistów w Katowicach pod nr KT/255.

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 zagospodarowaniu przestrzennym).

Zalaczniki : l

Otrzymuja:

1. Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.39 - 200 Debica, ul. Kosynierów Raclawickich 35
2. a/a

POUCZENIE

l. Zgodnie z art. 130 § l K.p.a. przed uplywem terminu wniesienia odwolania decyzja nie ulega
wykonaniu.

2. Zgodnie z art. 130 § 2 K.p.a. wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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