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DECYZJA
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, art.50 ust. 1, art. 51 ust. 1
pkt 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 L, poz.717 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku:

Pana Andrzeja Neustein działającego z upoważnienia Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp.
z 0.0. ul. 1 Maja 5, 46-045 Kotórz Mały z dnia 04.05.2011 L W sprawie wydania decyzji o

warunkach zabudowy

W oparciu o warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z
przepisów odrębnych.

ustalam

na rzecz Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z 0.0. ul. 1 Maja 5, 46-045 Kotórz Mały
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu-dla inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie przej ścia sieci wodociągowej pod rzeką "Mała Panew".

1 Rodzaj inwestycji:
Planowana inwestycja obejmuje realizację sieci wodociągowej - przejście sieci pod rzeką
"Mała Panew" na działkach nr 556/2,514,515, 124/14,499 obręb Turawa.

2 Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
Projektowana sieć wodociągowa z rur 0 220 PE, rura osłonowa 0 315 PE - realizowana jako
obiekt liniowy doziemny. Na czas wykonawstwa zajęty będzie czasowo pas terenu dla
prowadzenia robot ziemnych. Głębokość ułożenia rurociągu wynosić będzie min. 2,0 m pod dnem
rzeki Mała Panew. Po obu stronach rzeki Mała Panew na odcinku sieci zainstalowane będą
zasuwy odcinające.

3 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi:
l) teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy

Stobrawsko- Turawskie,
2) ochrona powietrza - inwestycja nie będzie powodować uciążliwości zapachowych

zanieczyszczeń powietrza,
3) ochrona wód - inwestycja nie spowoduje skażenia wód podziemnych i powierzchniowych,
4) ochrona gleby - inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi.,
5) ochrona gruntów rolnych i leśnych - nie przewiduje zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i

leśnych na cele nierolne i nieleśne,
6) ochrona przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi - inwestycja nie będzie

powodować hałasu, wibracji. Oddziaływanie w zakresie pola elektroenergetyczne nie wpłynie
na ludzi, miejsca związane z ich pobytem.

4 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:



W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
inwestor jest zobov iązan niezwłocznie zawiadomić o tym Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy Turawa.

5 Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
l) realizacja sieci nastąpi w oparciu o obowiązujące przepisy,
2) prowadzenie prac w obrębie pasa drogi powiatowej nastąpi na warunkach określonych przez

zarządcę drogi.

6 Ochrona interesów osób trzecich:
Planowana inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich w zakresie:
l) zapewnienia dostępu do drogi publicznej, w trakcie prowadzenia prac obowiązuje

zapewnienie dostępu do nieruchomości przyległych,
2) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków

łączności,
3) dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
4) uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
5) zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr l do niniejszej
decyzji.

uzasadnienie

Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu
publicznego wystąpił Pan Andrzej Neustein działający z upoważnienia Wodociągi i Kanalizacja
Turawa Sp. z 0.0. ul. 1 Maja 5, 46-045 Kotórz Mały.

__ ~F!liosek zawierał_elemen!y, które zostały określone w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec
powyższego mają zastosowanie przepisy art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dokonano
analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikającą z przepisów
odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizacje inwestycji.
Przedłożono wymagane przepisami dokumenty oraz uzyskano uzgodnienia wynikające z art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacja inwestycji w przedłożonym
zakresie nie narusza przepisów szczególnych.

Na przedmiotowym terenie nie planuje realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa wart.
39 ust. 3 pkt.3 i art. 48 w/w ustawy - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach
miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy o której mowa wart. 88 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem Wójta Gminy Turawa w terminie 14 sini od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji
celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Załączniki:
l. mapa stanowiąca załączniki do decyzji.
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OtrZYllluja:
Andrzej eustein Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji ul. Pomarańczowa 22, 45-417
Opole.
Zarząd Dróg Powiatowych, 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7
Regionaln Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 50-950 Wrocław,
ul. C.K. orwida 34
Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
a/a

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotował:

mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka, członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów-
nr czlonkowski Z-280 (art. 50 usi. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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