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nr- 7331-11-3/97

Olsztyn, dnia 4 luty 1997 r.

DECYZJA Nr 1-71/97
o ustaleniu

warunków

zabudowy

i zagospodarowania

terenu

Na podstawie art.39, art.40 ust.l,3, att.42, art.46 ust.l i 2 ustawy z dnia 7 lipca 19941'.
o zagospodarowaniu
przestrzermym (Dz. U. nr 89, poz. 415), po rozpatrzeniu wniosku:
Olsztyńskiego Kombinatu Budowlanego, z dnia 15.01.1997 L, W sprawie ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania
terenu - zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzermego miasta Olsztyna zatwierdzonym dnia 30 czerwca 19801'. przez W.R.N. w
Olsztynie Uchwałą nr ITII19/80 (Dz. Urż. WRN nr 7, poz. 34 z 1980 r.)
USTALAM

•

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych
z usługami w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka
10
(działki nr 23 i 24)
l.Warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:
Teren przeznaczony pod lokalizację budynków znajduje się w jednostce "XI" na obszarze
oznaczonym symbolem ,,NIW-15" "Istniejąca i projektowana zabudowa wielorodzinna".
Zaleca się realizację budynków wg projektów indywidualnych. Wysokość zabudowy do ITI
kondygnacji + poddasze użytkowe. Dachy strome.
2.Warunki obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej:
Projektowane obiekty należy podłączyć do sieci miejskich zgodnie z warunkami wydanymi
przez dysponentów sieci.
Przewidzieć miejsca postojowe dla sarnochodów osobowych w granicach działki. Obsługę
komunikacyjną uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg Mostów i Zieleni.
3.Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
o Opracować plan zagospodarowania
działki na aktualnej mapie sytuacyjno - 'wysokościowym
w skali l :500 i uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Al. Piłsudskiego 7/9, pok. 329 oraz z Wydz. Ochrony Środowiska U.M. p. 220.
o W przypadku kolizji zieleni z planami inwestycyjnymi
wykonać inwentaryzację zieleni na
działce oraz uzyskać decyzję o wycince.
\!)
Opracować koncepcję architektoniczną zabudowy mieszkaniowej z usługami i uzgodnić na
roboczo w tutejszym Wydziale.
,,- Kształtowanie zabudowy musi uwzględniać sąsiedztwo Starego Miasta" i względy perspektywiczne na sylwetę śródmieścia." - z ustaleń planu miejscowego.
o Zgodnie z uzgodnioną
koncepcją opracować projekt techniczny w zakresie przewidzianym
art. 34 prawa budowlanego.
Projekt techniczny uzgodnić wg właściwości opracowania pod względem sanitarno-higienicznym, BHP, branżowo i inne.
o Dokumentację
techniczną z uzgodnieniami, w 2 egz. wraz z dokumentem potwierdzającym
prawo do dysponowania terenem i innymi materiałami właściwymi w sprawie złożyć w
Wydziale Nadzoru Budowlanego p. 224, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
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4.\Vymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- Projekt wykonać z uwzględnieniem wymogów art. 5 prawa budowlanego oraz rozporządzenia MGPiB , Dz.U.Nr 10/95, poz. 46 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
.
Dopuszcza się ustalenie linii zabudowy ulicy na odległość = 6 m, pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony przed hałasem i drganiami określonymi w § 323 wymienionego rozporządzenia Dz. U. Nr 10/95, poz. 46 przy uwzględnieniu charakterystyki ulicy.
Ulica Jagiellończyka należy do dróg wojewódzkich, stanowiących własność Skarbu
Państwa w użytkowaniu MZDMiZ. Funkcja - lokalna, mieszkaniowa, w układzie drogowym miasta pełni funkcję uzupełniającą, szerokość pasa drogowego średnio 15,5 m, szerokość jezdni średnio 7,8 m, stopień
dostępności - ogólnodostępna ..
Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione
stanowiącej załącznik nr l graficzny do niniejszej decyzji.

są na mapie
•

Niniejsza decyzja jest ważna 2 lata.

Uzasadnienie:
Niniejszą decyzję wydaje się na wniosek nowego właściciela terenu, jest ona kolejną na
wymieniony w rozstrzygnięciu zakres inwestycji.
Poprzednią dec. wydano 21.11.95 r. z Nr 1-938/95.
Niniejsza decyzja wprowadza korektę linii zabudowy ulicy, dopuszczając jej usytuowanie w odległości 6 m od krawężnika i przy spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 4.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Olsztynie za moim pośrednictwem w terglinie .c~~mastu dni od dnia jej doręczenia.
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1. Olsztyński Kombinat Budowlany
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 3
10-456 Olsztyn
2. Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Szarych Szeregów 5
10-900 Olsztyn
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