ZalqcznikNr 3
do UchwalyNr SR.nX .0007.220.2013
Radycminy DebeWietkie
z dnia26 marca2013r.
Rozstrzygnieciew sprawie sposobu rozpatrzeniauwag,ktore wptynelypodczas
wylo2enia
proiektuplanudo publicznego
wglqdu
Ozial'qc na podstawieart. 18 ust.2 pkt 5 ustawyz dnia 8 marca.1990
roku o samozedziegminnym
(Dz.U z 2OO1
r. Nt 142,poz1'g1 ze zmianami),orcz at1.20 ust. I ustawyz dnia27 m;rca
iOO3roku
o planowaniu i zagospodarowanjuprzestzennym(tekst jednolity Dz. tJ.
22012
r..
Doz.647
ze zmianami):
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Radacminy DebeWielkiestwierdza,co nastepuje:
1)Wtoku wylozeniapfojektu.planu dla dzialek.polo2onychw p6lnocnozachodniejczQsci
maejscowosci
KatycoZdziejewskie,
gminaDebeWielkiewptynqlalednl uwaga.
2)W6jt GminyDQbeWielkie zatzqdzeniem
Nr SR.O0SO.1g.2o.t
3 z dnia .15marca2013 roku nie
uwzgtQdnil
wniesionejuwagjw calo6ci.
3) Po rozpatzeniuuwagipostanawia
siqjaodzucii w calosci.
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r4y Go2ozre;ewskie,
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nieruchomo-sci
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2012rokuorazpopzez'ogloszenia
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trzy zagadnjenia:
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uwarunkowaniach
(Dz. U. nr 213, poz. 1397), bedzie musiat uzyskaadecyzje o Srodowiskowych
Procedurata odbywasie na podstawieart. 63 ustawyz dnia 3 pa:dziernika2008rokuo udostepnianiu
oraz o ocenach
informacjio 6rodowiskuijego ochronie,udzialespoleczeistwaw ochronieSrodowiska
'1227,
'199,
planuzawarto
projektu
poz.
ze
zm.).
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w
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(Dz.
na Srodowisko U. Nr
oddzialywania
S
przyrody
ikrajobrazu
zasadyochronySrodowiska,
ustalenia:'W obszaze planuustalasie nastQpujace
kulturowego:
1)
tereny MNU, jako ptzeznaczonena cele mieszkaniowo- uslugowe,podlegajAochronie
akustyczneji obowiazujqdla nich dopuszczalnepoziomy halasu zgodnie z przepisami
odrebnymi;
2)
w calymobszaze planuzakazujesie:
lokalizowaniapzedsiewziQ6mogecych zawsze znaczqco oddzialywaana srodowisko,
a)
celu publicznego,
inwestycji
za wyjatkiemrealizowania
prowidzenia dzialalno6ci gospodarczej o uciazliwosci wykraczajacej poza granice
D)
nieruchomo6ci,
do ktdrychinwestorposiadatytulprawny,
lokalizowaniauslug emitujacychsubstancje o charakterzeodorowym oraz stanowiecych
Nr 2'15A'
GlownegoZbiornikaW6d Podziemnych
zagro2enie
dla zasob6ww6d podziemnych
gruntu,
powiezchniowych
lubdo
Sciek6wdo w6d
nieoczyszczonych
o)
wprowadzania
wytwazanychna placubudowy
zbiornikach
gromadzenia
Sciekdww bezodplywowych
w calymobszarzeplanuwprowadzasie obowiezek:
ochrony powietza atmosferycznegooraz klimatu akustycznegopoprzez zastosowanie
w obiektach o charakteze uslugowymtechnologiioraz instalacji,kt6rych eksploatacjanie
spowodujepzekroczeniestandard6w,jakoScipowietza oraz standard6wakustycznychpoza
posiadatytulprawny,
dzialaln0S6
terenem,do kt6regoprowadzqcy
2r6del
i/lubodnawialnych
o)
ogzewanialokalnegoz zaleceniemstosowaniapaliwniskoemisyjnych
energ[,
gromldzenia iselekcji odpad6w na posesji w uzedzeniach przystosowanychdoich
c;
gromadzeniaoraz usuwania- zgodniez zasadamigospodarkikomunalnejpzyjQtymina terenie
gmrny,
d)
usuwaniai utylizacjiodpad6wwytwazanychw ramachuslug,zgodniez ustaleniamiprzepis6w
szczeg6lnych,
sesiedniepzed
nieruchomo6ci
w6d opadowychw spos6bzabezpieczajecy
e)
zagospodarowania
zalewanlem.
fl
stosowania wszelkich zabezpieczehtechnicznych dla ochrony w6d powiezchniowych
ipodziemnychzat6vtnoptzy realizacjinowychinwestycji,jak te2 przy remoncie,modernizacji,
"
pzebudowieczy rozbudowie
obiekt6wju2 istniejacych
Przyloczonepowy2ejustaleniaprojektuplanu zapewniajawystarczajecaochronQfunkcjiwra2liwych
w ooszaze Dtanu.
wysoko6cizabudowyna terenieobjQtymplanemzgodniez tozdzialemll.2
2. Dopuszczalne
maksymalne
obowiazujacego
Studiumwynoszedo 12 m. Ponadtoobszar opracowaniaw swej polnocnejczeSci
grcniczyz terenemlesnymporo6nietym
dzewami o wysokoscidochodz4cejdo 15 metrowi wiQkszej'
wiQcgradacjawysoko6ciobiekt6wod wschoduna zach6djest uzasadniona.
numer 637 dla obu teren6wmieszkaniowo
linii zabudowyod terenu drogi \,wojew6dzkiej
3.OdlegloS6
uslugowychMNU i uslugowychU jest taka sama i wynosi 32 metry. Linia zabudowyod drogi
wiekszejodleglosci
wewnetrznej(KDW) dla terenu U przebiegaw odleglo6ci1 metra.Zastosowanie
poniewa2
dzialce
o szerokosci
lezy
on
na
terenu
tego
czynilobyniemozliwymzagospodarowanie
polo2one
na terenach
Dzialki
w
sasiedztwie
lasu.
mnielszeloo 20 metr6w,a od wschoduznajdujesie
5 metr6w
w
odleglo6ci
MNU nie maj4 ograniczeniasasiedztwawi€c zastosowanielinii zabudowy
przepis6w
granic
wynikajaz
zabudowyod
Pozostaleodleglo6ci
od drogiKDWjest w pelniuzasadnione.
prawabudowlanego.
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