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DECYZJA
Na podstawie art. 59 ust. l, ań. 60 i 61 ustawy z dnta 27 malca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym l Dz.U' z2015t. poz. 199 z póżn. zm./ w zwiękll z art. 
ust.2 pkt 2 tejże ustawy, ar1.104 ustawy z drlia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjneg o lDz. U. Z 20l3r. poz. 267 z późn. zm.l oraz przepisów szczególnych'.

1 .Ustawy Prawo budowlane /tekst jednolity DtU . z 20I3r. poz. 1409 z późn. zm.l
2.Ustatvy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. z z20l5r. poz. 4601

3.Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.
z 20I3r ' poz. 1399 z późn.zm.l

4.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 72 kwiętnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaó budyŃi i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75,
poz'690 z póżn. zm.l

5.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. Nr 164, po2.1589/

6.Rozporządzen:ia Ministra In|rasbuktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr 164,
po2.1588/,

_ po tozpalrzeniu wniosku Pana Mariusza Maciążka, zam. Zakrzew,21-307 Ulan-Majorat, z
dnia 28.08.2015r. dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku
chlewni na działkach nr geod. 6911, 6912' 6913 i 6915 w miejscowości Zakrzew, gm. Ulan -

Majorat,
w oparciu o przepisy szczególne,

ustalam warunki zabudowY
na rzecz Pana Mariusza Maciążka

zam.Zakrzew

21-307 Ulan-Majorat

I. Rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodnicrych: budowa budynku chlewni.

zgodnie z powyŻszym:

^ lnwestycja obejmuje:
- budowę budynku chlewni, obsada do 136'5 DJP,

na nieruchomości połozonej w miejscowości Zakrzevl ' oznaczonej numęrami geodezyjnymi

działkach 6911,6912' 6913 i 6915 gm. Ulan _ Majorat'

II. Warunki i szczególowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególnym zakresie:

a) warunków i wymogów ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:



b)

planowane przedsięwzięcię inwestycyjne projektowaó zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz' IJ. z 20l3r. poz. \4O9 z późn. zm.),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002r. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm") oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2l kwietnia 2006r. W sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.IJ. z2006r.
Nr 80 poz. 563),
lokalizacja inwestycji na terenie ograniczonym literami ABCD-A,
wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji nie może
przeWoczyó 40oń,
istniejąca nieprzekraczaln a przednia linia zabudowy min 5'5m od krawędzi jezdni -
działka nr geod. 595,

,t budynek chlewni:
szerokośó elewacji frontowej maks.60,0m,
wysokośó do kalenicy maks. l 0,0m,
dach dwuspadowy lub wielospadowy (przestrzennie ksŹałtowany) o kącie nachylenia
maks.40o.

ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspólczesnej:
wnioskowana inwestycja jest za\iczana do przedsięwzięć mogących pogorszyó stan
środowiska zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z c]nia 9 listopada 2010r. w
Sprawie okeślenia rodzajów przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływaó na
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) _ decyzja Wójta Gminy Ulan - Majorat
znak:RRG.6220 .1.Ż015 z dnia 15.05.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia,
uciązliwość wnioskowanej inwestycji powinna się zawieraó w granicach własnej
działki.

_ obowiązuje ochrona drzewostanu nieowocowego na ewentualną wycinkę należy
rrzyskać zgodę właściwego olganu po uprzednim dokonaniu inwentaryzacji drzew,

- realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele
nierolnicze i nieleśne zgodnie z afi. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i
Zagospodarowaniu przestrzennym, w ZwiąZku z a.l'. J usl.2 ustawy z dn. 03 lutego
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz ' U . z 2013 r. poz.1205l ,_ teren inwestycji nie jest obj ęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochlonie Zab}tków i opiece nad zabykami (Dz' U . z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.),_ wnioskowana inwestycja nie jest połoŻona w obszarze objętym ochroną przyrody,
zgodnie z ustawą Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r'
poz. 627 z późn. zm.),

- zamterzęnię nie Wymaga określania innych ograniczeń' o których mowa w art. 73
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z2013 r. poz.
1232 z późn. zm.);

c) obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę z istniej ących przyłączy,
- odprowadzenie ścieków do istniejących zbiorników,
- odprowadzenie wód opadowych promieniście na własną działkę,
- r-rieczystości stałe gromadzone w pojemnikach, okesowo usuwane na wysypisko

odpadów,
- działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej _ istniejącym zjazdem;



d) wymagania doĘczące ochrony interesów osób trzecich.
- planowane zarnierzenie inwestycyjne należy projektować i budować w sposób

okeślony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając
poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych
interesów osób trzecich (zgodnie z aft. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,'Prawo

Budowlane /jednolity tekst DZ. U. z 2013 t. poz 1409 z późn. zm.) w tym m. in. ochronę
prued'.

A pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
A pozbawieniem możliwości korzystania z wody' kanalizacji, energii elektrycznej i

cieplnej oraz ze środków łączności,

^ pozbawieniem dostępu światła dzierrnego do pomieszczeń przeznaczonych na
pob).t ludzi,

A uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i
promieniowaniem,

L zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- przed wystą)ieniem o decyzję w sprawie pozwolenia na budowę, naleŻy uzyskaó prawo

dysponowania nieruchomością w granicach niezbędnych do realizacji inwestycji,
- przy opracowaniu projektu naleŹy uwzględnić zalecenia rczporządzenia z dnia 25

kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
/Dz.U.22012 r. poz.463l oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.
z 201'5r. poz' 469) w celu ochrony przed niszczeniem urządzeń melioracji wodnych
(drenowanie' ro\ły otwarte budowle na nich występujące).

III. Linie rozgraniczające teren inrvesĘcji określono na mapie/zalączniku graficznym.

UZASADNIENIE
Na wniosek Pana Mariusza Maciążka, zam. Zabzew, 2l-307 Ulan-Majorat,

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji: budowa budynku chlewni na działkach rrr geod. 69lI, 6912, 6913 i 6915
w miejscowości ZaWzew 

' 
gm. Ulan _ Majorat.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 799 z
późn. zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrrym planowane we wniosku
zamierzenie wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z Zapisami afi. ó1 ust. 1, powołanej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzerrnym jest moŻliwe jedynie w przypadku
łącznego spełnienia warunków okeślonych w art. 61 ust. 1 pkt. 1_5 w/w ustawy.

W celu ustalenia wymagań dla wnioskowanej inwestycji przeprowadzono analizę, o
której mowa w art. 53. ust' 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dotyczącą warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego Zabudowy, wynikających z
przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego' na którym przewiduje się
lokalizacj ę planowanej inwestycj i.

Z przeprowadzonej analizy w rozpatlywanej sprawie wynika, że w obszatze
analizowanym znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz teleny upraw polorych.

Planowana inwestycja Swoją funkcj ą oraz parametrami nawiązuj e do inwestycji
znajdujących się w obszarze analizowanym.

oprócz spełnionego warunku ',dobrego sąsiedztwa'' nieruchomośó ma zapewniony
dostęp do drogi publicznej' istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla obsługi inwestycji,
zamierzęnte nie jest sprzeczne z przepisami odlębnymi.

Lokalizacja nie jest sprzeczna z załoŻeniami ładu przestrzennego gminy Ulan -

Majorat.
Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.



Szczegółowe rozwiązania projektowe (nie naruszające interesów osób trzecich)
rozpatrywane będą na etapie wydawani'a decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia
właściwego organowi.

Przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę po
przedstawieniu materiałów wynikających z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza plawa własności osób
trzecich.

zgodnie z przeprsu't^ti afi. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
pzestrzennym - wnioskodawcy, który nie uzyskał praw dysponowania terenem na cele
budowlane nie przysługuje roszczenie o Zwrot nakładów poniesionych w związku
z otrzymanąd,ecyzją o warunkach zabudowy.

od niniejszej decyzji słuŻy sfonom odwołanie do Samorządowego
odwoławczego w Białej Podlaskiej, za pośrednictwem Wójta Gminy Ulan -
terminie l4 dni od daty jej doręczenia.

Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski, członek
okręgowej Izby Architektów z siedzibąw Lublinie pod numerem LB-0o30.

Otrzymuja:
1. P. Mariusz Maciążek zarn. Zakrzew;21-307 Ulan-Majorat
2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy,
3 . a,la.

Kolegium
Maj orat w

Lubelskiej


