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Nn podśa§ie alt, _\9 Usl 1 uslaN} l dnia ]7 lnalca ]00] r, o planowaniu iZagospodarowaniu

przenżcnn),;n (ckst j edllolit}, Dż, U. z ]018l. |ńZ Iq,]\.-1],,]+, ,", ll\L ] pkt]]Jft,6] uś lieiżc
;,";\ ;;"; ",i loi 

",La,,!, 
, dnia 1.1czel\\aJ I!60 r LU.]ck! tUdśpo§iL!!l Jt]nr n \rracillego (t.ksl

j.a,,,rri,,Ó.,rl,":orsl,,por.:otlo),"tałzep,.cpisó§lozpol7ql]ZeniaN]j]listl"lnli,struktur}zdnjd]6sier|nia
":r'o; i,',".p*r"r. sposoi]U ustalania \Ą}ma.g dot,,-czac}ch no\!ej zn]Udo!v} iżagospodar,$ari,l lelęnU §

ńr^,nadku braku mle|§.o\!eqo planU zdgUspodarcwania plześlz,nneso (l)z, U, Nl l64, poż l588), po

i;;;";,:; ;,;;;,i,i H,,ao,, i z],,o.ro*.l Z\ ]erzal żole{]nica Sp. ż. o o. loled|ica ,Il, 63 900 ltawicz. Z dnia

t4.|2,]0l9 r,. w §pra,!ie,!r,dania.l.c),zii o \łanjnkach zabudo$y dla i\restyc]i po]egdiqce] nł bUdo,\ic

l^i"":,,ił" "."., "ii,L,,".onq;nliaStrukrlra 
iechlrlczną olaz na 7mianje spo\obu użylkowanja d$óch ja]o{ników

"a 
uua1,"ri gos|oaarc)e na clzialcc o n!mclze ewjdcncyjnrm 351,1, połoźonc] w obrcbie g,odczyjnynl

Zakrzeiło, gm]na Mic,iska Cólka, powiat mwjcki, wojeYództBo {ieLkopo]skie

D€ćyzja l3/20l9

!!!!ą!
odo\tli zarodowei Zwierząt Żolęd

wrrunki zrbudow!

2

Ud.tlonia do(lczącc rodzaju,.tbudoB}.
l) 1 tlestycld nanolri l.tbLldoruc zag|or]orla, oznaczonn na Zalacz|ikU glafic/ny!n s}n]bolcm RNI,

Ustalcni dot]cz4te funkcji zabUdo\t} i zagospodaro}ranja ter€n ,

l) Budo\!a LLld)nlal inw;iLańkiego (ało\nika) Wraż z lliezbędni inian!uklLlrą tec]lniczna $ tlm Ze
' zlliomilicll i^,*ra, g*,;",,. 

",,) 
zn]iana sposobu użvtko\a|ia d\\óch ]alowników |d budynki

_qospodarcze na Llzia]ie o nLrnePc c\\]denc)]nyln j5l]l. pobżonel Ń ob]ębie geodcż}]n}m Zaklzewo,

gmina Miejska Córta. po}iat la$icki, §oic\!ództwo wielkopolskie

Ustaiclia tlotrczące lrarUnkó\t i wr,nlagań ochron} i ksz(ałto\rini:r ladU przestrzennego,

l) Teren obi9ty de.}/ia zajmlljc po§ ietżchnię ok 1.7 ha,

2) UStala §ic nieprckraczaln.] linię 7abudow} wcdhlg Zał,]cżnika graflcznegoj

a) nrin. l6 m od granjc} dżinlki Zdrogąpo{,]atow,t KDP,

3) (]siala sic następujaie pa;iletr! i yskaźniki k§żtahos,ania zabuclow\ olaz zngo§Jjodaroltan],lerenu:

3.

5.

a)

b)
c)
d)

1)

g)

- ok]ad Iolaci dacho\yych: d\tUspadowr.
, l(ll nach),l.nii po}aci dachow)ch] do :5',

- {]sokośc ka]e.il\ dachlL do ]0.5.,.
w},solrość okapu dalhu do 5,5 nr.

szerokość elc\iacji tionlowej do l0j .r.
połierzchnia zabUdo\ł} do ]850 ni.
iilliaSinlktLlm techniczni.
żbionri]t lln wod] gnojo\|. o pojemnoścj do 50,n].
paainłr} zablljos:r ja]ownikó\. .lla któryclr wnioskuie §ie o ż iane sposobu uż}lkolvania na

bLld]-nki co§podarcze ni. Lllego_a zl1l]anie

Ustrl€nia dotrc7ące oChron! środoNi§l(a i7drołia ludzi. prż}rod! i kl?iobr,Zu,
ii'-r"."" ,ł,i.t, il".ląlą ni.:żnajdu]c się na oi,szarach cllronionych § nrr,śl ustaw),o ochronjc przrlod,v-, w

7wiąZku z cZ)n n]e pod., lnll.i. §i!^ Llst3leń W trnr Zaklesie.

:1 l'zcaslęs,zicile nie'rvl,magi uzlskania dec}zji o środosjsko\łych u\Mnnr|(o\van]aclr na podna"ie
' ullalv!; dnia r paźr]zicrniklr 2008 r, o ur:lostępnjaniu infomlacji o śrcdo\Yisku i iego ochronie, udziale

spo}e;zeńSt\a \! och]lnlie ślodowiska o.aż o ocenach odd7idl}*a,ia na środowisko (tek!t jcdno]it], Dż,

| / l0lU l,^/ ]J8l),
t]stalcni, d()(tczłc€ ochron] rlziedziclwn kuhUrorYcgo,7łbytkórr idóbr kult ry w§pókze§n€j,

ii i'"."" "ll.', 
a".",i,,nic Z.iiduicsię na ob§ZalZe obje§m ]br ą ochfu,ll, zab) 1k&!, ol(lól(| nn$3s,

' ań, 7 u§lawi, Z dlrjJjj lipca ]00j r. o ochronic zab\tlóB i opiccc nad znb)lkami (tck§ jednol]t} Dz, U,

z20l|]r,póz ]067)oraznic icst obieklem Lljcll r\ygn]innei §w]dencii /abytkó,!, w ż\liażku Z czynr

nic podejmujc sję ustilc!i \! §m żakleśie,
Ustalcniż do(rczącc obslugiw zakresie hl'ranl l(ury technicznci,

]) w zakre§ic spo§obu Zaoplx,Zcnia w \odę:
a) ust!la s]; zaopalźeni. w wod9 ż irtn]ejąccgo przy}acza do sieci {o,jociągo$c,i,

ó,

I
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ilbrnry archilektonicznej obiekló$ bLldo,!lan)ch, linii żabudo$,) olaz jnlens,v!!|ości w}kolz)stania

2) leren ma dostc| do dlogj publjcż|.j:
3) iStniejące lub projckr yxnc uzblojc.ic lclcn1.7 ulvzg]ęd.ieniem !§t 5. j esl llystafczajicc dla zamic.zenia

4) lere| nie !r}maga UZ}-skania zgodr na znrianę pLźezr)acżcnia glUnló$,()lnych j ]eśn\.h na cele Iierolnicze
iiieLeśl]e a]bojeś ob.jeł-- zgodą uZ\skaną prz} SpożadzaniU miejscolv}ch planów. którc Ulracil], moc na
podstawic dft 67 ustaw,". . o któlej n]o\a s ań, 88 u§t. l]

'\ l(.,/. i ,,J, / |l/,| ,,l li J \ lI
Art 6l. Llś.1 ww, UsLr{} slano\i, żc p.lcpi$! ust, l p]n ] n;c §to§Llje Sje do zabLldow_! zaglodo\łci. w

związkLl z czrm Spełnion).iesl Barunck trś..l {$, uśaw),
Ponadto s§lierdzono, że]

- punkt2)an.6l,tlst l t! §, Llstaw) o plano wan iu ] Zagospodal oYan iu p.7c§trzen n!,m zosta l spe]n ion\,: lercn
objęt} decizją ma doslęp do drogi publicżnci do drogi |ow itt(N€ i:

- punkl ]) alt, ó1. tist, l !!\!, usla!!),o planowaniu iżagospodaro$a.iu pl7e§trze|n}m został spelniony]
iśtniclące pr7] l_a.7a infl aStruktin 3]nel
punkl,1).]rt,61.Usl ] !vl,. uitas,v o p]anolvaniLl izagoSpodarov}ani! plżcslrlcnn}m zosta] spehiony:teren
obięt} dectzi_a wcL]hlg c\ideIcj] slanowj _grunt rolny zabUdowan) Br,ItIIIa olaz Bl Rlllb inje obe]muje
gruntó\! leśn)ch. \! Zrij_azkU 1 7ab do\!a Zagrodowa n]e !rtnlaga uzylkania 7gody IaZnianę
przeznaczenia grur]tól! lc§ll)ch na celc nieLeś|e:

- punkl 5) an,6l. uś, 1 $$ u§taiv o planov.aniu i zasospodalo{aniu plżcśrzc|nyn] zoslał Spe]nionv:
żaden z przepisó\ł odrębnych Dic \!|rowadza zakazó\| ub oglan]cZeń w rcaljZacji pllnowłnego
zamieźenia budowlanego,

Pożo§ta]e !van,nki Ze §Zsledu na ZabUdo$ę żagrodosa spc]ni4.1 W całości żadanie slron),
Pfuitkl daa:żii oP| uc jlfu} jlh]ftin EnEl!tl,

Ninieisa dćc}/jx njc jest pozs,oLe|ie]n na bLldowę ] nic upoważ.i,] Cto.i.j rczpoczęcia Do budort/}
inoźna prżt§lapia po uż}§ka.i! pozłolenia Ia bLIdo*ę. o klóle ]la]cżJ- *j-śąpia do Stalo§l} Rawickieg.j,

Zgodnic Z a.l, l27a Usla{}- z dnia ].1 czer\łca l960r Kodck§u Pos(cto\!anjł AdminiSnac},inego (teksr
jednolitv DZ. t]. Z 20I8 l. poz, 209ó) w irakcie biegLl lernr]nu do wnie§icnja od$1)ldni! §llonJ nloże żrżel !ię
prawa do Bnj.si.nir odłoła|ia wobec olganLl adr})inistfacji publjcżncj. krór! w}dal dec}7ję Z dnienl
doręczenia oĘano{i adlnn]i§trdcj] plLbl]cinei ośliiadczenia o Ztzecżeniu się praYa do w.icsicIia ods,ołania
|'/e/ol''i'1J'''|a'J!T'l'\l'l]1)'.l''je

od nil)iciszci dcc}7jj §] ż} stlonom odlrolinie do Sallorządo\vego Ko]e.giun] od\yoła\yczego
\ Lesznie za nloim pośrednict\lcl]l. \! tcmrillic 14 d|i od dniajej doleczenia,

z n,ll6i\lll./Ą
wYDZl \l iĄl\ll^^l Nl,(;o

Jl()lsr,,Ąk

2

HodorYla Zalodo{a Z\!icrz4t Źolednica Sp
Żolędnica.ł l. 6]-900 Ra\\icż

łnlel§za oelyzla sl3l9 
'l,' ostatsclna

*,xŁO,a 2Ł$ź,Wq
z"tllĄNił'.
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Załacznikido d€(}Zii:
l. zalacznik 9mf'jczn) uślalcnia dcc!ż i,
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