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_ usta}a sję maksymalną nieprzekraczalną linię zabudorvy ponad parterem prt;jcktilwanego
but1ynku od strony ul. Partyzant w, zgodnie z załącznikicnl graficznym do dec;,zji,

- uslala się rnaksvnainą

niepIzekraczalną Iinię zabudowry dla Parteru prtljektowanego
budynliu od ui' Partyzant w' Żgodnie zzałącnlikiem graficznym do decyzji.
l) pcl1lrzez obawiązującąlinię zabltdolły nrllez.y rozuntieć' linię zabudowy, na ktÓrej musi
być tt's:yttlolłane prz))naJtnniej 80 o, powierzt:hni elewacji hudynktł, Iinia nie do!y(':,-'
halkon<)v,' wykuszy' logii' 7zyłn-'ou, okapćlu,, podokiennik lv, zada'sze nad v,e.iśr:iant
ry:alilolv przetisiank w, Schodć)w Zewnęlrznych' puhylni' taras y, i części podzienilycll
a hia kł ov, b udolł l anyc h,

DBCYZJA
o rvarunl<ach zatrudowy

-

Na podstaw'ie art'l04 ustaw.y z dnia l4 czerwca l960 r' Kodeks postęporrrnia
adnlinistracl,jnego (tekst jednolity [)z.U' Nr 98 poz'107i z 2000 r. z p żniejszylnl zmiarrami';
oIaZ alt.4 us1'2 pkl. 2, art.5] ust.4 pkt. 9, art'59 ust.i' a . 0. a .6l w związ'ku z' art'64 rrst.I
lIsta\ł} Ż dnia77 narca 2003 r. o planorłaniu i zagospodarou'aniu przestrzennym (Dz'U. Nr 80
pol'.1l7 z2003 t. z' p Źnicjszymi zmianami) orazrr:zpor'zadzenia Mirristra Inlrastrukturv z tlnia

2)poprzez naksynluIrtc1 łlieprzekraczalną linię zabudov,y ilalezy rozunicć'

2 sierpnia 200j r. rv spratvie sposobu ustalania wymagari dotyczącycil nou'ej zabudouy
i z-agospodarowar'ria terenu w przypadku braku mie-jscorvego planu zagospodarowania

konslru kcyj n.yc h i t:zęścipodziemnych obie kr w budowIan.yc h'
wskaźnik wiclkości powicrzchni norvej zabudorvy w slclsunku do powicrzchni działlrl

i

nazewnjctwa stosorvanych u' decyzji o usta]eniu
lokalizacli inwcstycji celu publiczneto orazrv decyzji o rvarunkaclr zabudowy (Dz-.li. Nr 164,
poz I 588 i poz. I 589 z 2003 r.)
S.A.
1;o rozpatrzeniu u,nioskir Firmy Gda skje Centrum Handlorve,,MANHATTAN"
])l'Zcslrzennego oraz rv sprarł'ie oznaczen

'l'

t]n.27 '06'Ż006r. nI rejestru

WUAiOZ/

l5 j l4 /uzupelniony

-

nrax 80 9i'.
szcrokość eicu'ac1 i liontowc j
- rnaksynraJna sŻcrol(ośceleu'acji fI'ontou'ej od ul. Pan1,zanrow r wna szcrokościrlzia]kl
zgotlnie : ilr!' 9 usla ,y Pralvo }Judołłlane na planou,ane us),ttlovanie obiektu nu graltic1
dzialki sąsicdltirj w).,n0N0ne jeSl uzy'skanie :gody tut. organu /łttL podstawie upou,tt;łtienitł
minislral - wnio.sek da ninislra sklada się Za po'średni(f Jeln lul. organu przed w,yclunienl
decyzji tl 1lozvłolenitl na brulclu,ę,
:

04.12.2006r/

}vydaję
lrilrnie (ldanskie Centrum Handlowe,,MANHATTAN" S.A.

lvlrunki i szczeg lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
rli;r lclriizlrc.ji zespołu wielofunkcyjnego,.Centrum Bis'' _ budyrrki mieszkalne
z rlsltl1]lttlti wraz 7' urządz'eniami budowlanymi _ w cdansku przy
rlj' l'lttlYzallt(lrv /obiekt - dz. nr 276120 ob[ęb 4I, intiastruktura
dl. tll )76/) 9, nr 3(l4l5, nr 36417, nr Ż1718 obręb 41l.

l. l lslrlcrlil

tIrll1,cz4cc warutrkriw i wvmagari kształtorvania ladu przestrzennego:
|'l rl|'.l'Itlrvllll;t llIw(.5l\,('ill rvirlna uwzględniać następujace warunki:

.
.

.

()l]lcl(l1l tll' ltr 276120 prz; ul' Part1zantou'przez]]acza się por1 zabudorvę
Lltltltlrvll tvtt'lrltrllIzillllą i .uslugorvą z dopuszczeniem obiektu handloivego

IlLlll'('lll
lttlt'iu

tl 1lrlu'lt'l zr'llltt .,1llzt.itltzy ,l,l ](l()() lnŻ'

z tlrvlllii tllr Irll'ltllzlti'1ę 1llltlltlrvllllcj iIlwcSt}cii w centrun] Gda ska Wrzeszcza' w węźle
('t'ttllltltlt'1'tl |'lt',lll;t ll:łtt1',lrvr11l. tcltliztrrvaIly obiekt winien stanowić wybitne dzieIo
;ltr'ltllt'l,lrlltll'zltt' r' rr'\l'ttlilLIl rvltliltltt'll csletycZnych. stanowiące nou/ą donrinantę
l)r/('ilr/r,llo lrlrl.r'1ou;rlll1 lti;rsltr,
tt:ll;lIll'llr; ty1'|11117,''1',' l',llll('|;l('l'I zllI,tltlrrrvv lllt,lzlltlct'. zrleelr.ię zachnwanię zachodnie]
st'tltll1 r'it'rv.lt

1'1tt,'1

lltlLll'lll'tl ll1'l,'j zlrjczrlllt ltltItlrvltjrlrvrj r11ltlrtic z zaIącznikienl graficZnynl

(lo (l(,(y/lt, rv:;r'rilltr.!r.l rlr'Iu,,urztr:ri1.ulrrrll,rrllllic, Ilzclltuowaltic i wrybicie novrlch
(ll\\'()li)\\' rlI'ir'tlttt't Il i rItztrlrlrr'1't'lt' llluL'l'''zt;tlr'łlttlt r'lr'u,ltl'];t rvirllllt lwtlrzyć harnlollijną

.

t'iLłrlscl'tlllt1lrl/t'r'l1tl'1z1ll,r1t'l'tr'lvltll\lIl,'l'lr'].lr'rtl.

lirir

zrrlrrrrl,rrvl

t]\lillit si!' tlllilrvil1zlljl1Le liltle u ltl'ttr],'lr,\, t tltltL',llll'rltlt' lttl.1rtzr.Ll;lr zltltlL. litlie zltlltllltlrł),

w

t:iily',tl

tll Itlitrlsl.ir'1'o, l)()l)l/r/ t(llr7,l(;r, .'rtz,rlrlorr rrzrllrlr ol'orvl,lulitlryilr lilii
lr Il 1lrlrl't'l lł lllYl',] l
lltz,.l,tL.}' ltllll ou lt lt.t

zabutltlu'\', z Illtlzltrvłl:.t:il1 1lrlll1r'ii'ttllt
zilll1czilikLr

gr

r1l( /ilVr)r.

,.la,r,rl. i4,* vĄ,Ą4(,.,,1r.
t,
I
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I

porvierzcllnia poiedyl)Czcj kondygnacji .jednej wieŹy mieszkalnej (od lV do XVIl) po
obrysie zcwnętrznytll wima zawierac się w prostol<ącie o rł1'miarach 17 x ']2 nl /około/.
a d}uższy bok prostokąta winien byc prostÓpadły do pierzei dawnej zajezt1ni znajdLljącej
się rv ul. Partvzantow,
na działce mogą znirjdou,ac się nlaksymalnie 4 wieŻe mieszkalne. nie st;'kające się ze sobą

.

pou'yżej 3 kond1'gnacji nadziemnej. ciopuszcza się możliwoścprzeznac:zenia
poszczeg lnych lvieŻ u,całościlub w części- na fuŃcjt usługowe_
uTSokośc gorncj krarvędzi elewacji frontorvej:

_ ustala się wysokość bazy budynku: minimalna _ l2 n'

\

maksyrlaIną

a budynk w urysokicb (wiez mieszkalny''ch) _ maksymalnąruy-sokośc 55 n.
baza budynku rvinna posiadać maksymainie 3 kondygnac.je l]adziemne. a blldynki

(lvieŹe nrieszkaJrle) maksynlalnie i7 kondygnacji nadZiemn},'ch.

dopuszcza się podpirvniczenie budynk
podziemne,

w - ustala się

l) przez bazę należy rozunlieć buĄlnek lub
powierzchni dzialki,

nlaksyrnaIrtic

3

]Ó

nl,

lwsllklc

kollilygllllcjc

btłdynki złłjntlt1ące nit'

2) poprze: pojcdynczą v,ieżę nlieszkclną na/ety roztnnit,r1 fru'Ęll1(l]l htul1,ltklł' kliltttll
pou,ierzchnia pojedynczej kondygnacji (od I't'do Xtr/ll) po oltrlsip 3111,,,r'y,,,t)/t)t .tt\tt(ttt
Się V' proslokącie o wyln[rłrach ]7n x 32 m,Ąlhlla/' u dltł::'s:'|ł ll
ll'tlsltlktlltt ltst
prostopadry\ do pierzei dawnej zctjezdni znajdujtyccj się v, ttl. J'ttrt),:.tutriw.

geometria

dachrr dachy płaskie.

clervrcjc:

- elewac.ia od strony trl. [)arlyzantriu,uinnil nrict] cllnrrktcr rcl)r(/ct)tit(vln\', uurrrrrrrll /()')
tc-j c1cwac.ji w ]]aflcrŻe wi:trlo llyc ilrzcszkltlltr'.
wlrnaganc lest wyl(olrczcnlc clc\vil(ll 7 utrlcliirlilrv :,zltrIlrr.trrtr lr (ilt) ,;zllo, lvrrI

uslrlr siT zakirz lokalizacji wolrroslojllr'fill rroirrilorv

rvvlllcztlit: tclil;tnty rvlltlllłlu'lltti'w l'It.rr'ltt li llttrll,ltLtl,

!

linit1

ogranicuit1tą obszlr' na klorvm dopuszcza się wzttos:enie budynkriu,, linia nie dary,czy.
balkontjv,, l,yku'szy' ltlgii, E4)msrjl.v' okap u,, podokiennik lu, zadaszen nad vejściami'
Dłzttliltiw, przetl'siołlk v,, schod \| zewnęlrzrlvch' pochylni, larasow, słupo)t

rr.l Jrurrorvl'r'lr

.

usra]a się oborviązek utworzenia pubiicznego placu od strony ul' Pa yzant w; plac ten
rvinien nliec charakter lcprezentacy_jny a rrrateriały wykonczenia nawierzchni rvinny b1,c
S7-]achetne (kostka brukowa, płyty kanrienne, c]rewno tikolve, eu'entualnie polbruk itp-);

2.
r

Ustalcnia dotYczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
w zakt'csie ocluonl'przyrody
_ istniejącą ziele tlzdobną w ul- Pnie*'skicgo rł rejonie planowanego wjazdu na działke

-

4. Ustalenia doĘczące obslugi w zakresie infrastruktury teclrnicznej i komunikac'ii:
. obsługę komunikacyjnąnaleŻyzapervnić:
- oci ul' Panyzantow w'v-łącznie poprzez.ieden zjazd publiczny z wY]<onaniem pasa dC] skrętu
w 1ervo, bez możIiwościlvykonania zjazdu bezpośrednio ze skrzYzou'ania rti- Panyzantow
z ul. L)rrtowskicgo,
- ild u]' lvlutki I'olki poprzcz dzia}kę ro 366/2.

obowiązuje ochrona. pielęgnacja oraz uzupełnienie zadrzewienia znajdu1ącego się

skarpie_ zgodnie z załącznikienl do decyzji,

_ odnośnie pozostałej zieJeni ozdobncj istniejące.j na w'w' terenie

nloŻliwości rłyelimirrowania kolizii zieleni l'drzewa i
porvyże.j pięcirr Lat/

- w przypadku

krzewy w'

z planowaną inlvestycją. naleŻy przedłozyć w projekcie

inwentaryZację kolidująoej zieleni rvraz

z

na

braku
wieku

.

buciowJanym

gospodarką drzewostanem celem uzgcldnienia

oraz dolączyć Zgodę w}aścicieli na planowaną w1'cinkę zieleni; za wycinkę dlzelv

-

:

i k-rzewow zgodlie z ustawą o oclrronie przyrody obowiązują opłaty;
w przypadkrr wy'stąlienia ko1izji z zielenią rosnącą w pasie drogowym _ naleŻy uzyskrc
uzgodnienie od administratora telenu tj. Zarz'ądu Drćlg i Zie1eni Dział lJtrzynranir
Zieleni, rrl. Partyzantow 36 rv Gda sku,

- tll;lx (l lll1l/l() lriżr:k
(' l)()w sl]I/((ItlŻ\'clrl lŻ(XX) ,',' - ,,,a* 25 lrlp/l000 nl2 pow. sprzerlaŹy
rl,lilLr il(li( , lirnvrarlic. biu y - nltx 24 nrp/ 100 Iliclsc konsumpc.
lltttt it. Ltl zę'ily' 1lilczt1'' lllrltl<i - Inax ]0 nlp/l 000 rn2 pow. uzytkou'cj
_ nrax 30 nlp/l 000 mr pow'uż1łk1lrzyt:llrltlttic. ,:.allincry lckarskic. kance]aric adwokackie

Itrllclt', llelt:ljtlltllly

rlllir'lly ltlrltlllllrve

telenu bioIogicznie czy]]i]ego na działkach budow]anvclr przeznaczonych prl11
zabudowę rvielorodzinną budynki opieki zdrorvotnej (z rłfjątkicm przychodrli) łllirz
ośu,iaty i wychowania _ nrin 25 o/o porł- działki /stosownje do Ę ]9 n/w Rrlzporz4tlzr'lli;t

p(-]w.

Iiilllt. lcltlrv - mtrx 22 nlp/l00 nricjsc siedząc1'ch
' obickly nlLrzcatnc i srystawowe - max 20 mpll000 m2pow.uzyk.
- szkrlly rłyŻszc, obiekty dydaktyczne _ max l,5 np/10 Student w

M ini stra Infi'astruktury z dn. i 4 czerw ca Ż002r l'

prze: powierzc}znię terenu biologicznie tzynną należy rozttmicć grttll! rod:itttt, rll'tl;: ty,l,h',
polłierzchnioluą na lerenie dzialki budowlanej, a takze 50 %l sunly ltłrtł';rjv, i ':lrt\ntlttt'lnl
o polvierzchni nie nlniejszej niż ]0 n) urządztlnythjako slała trrłvnihi lull kwiłltlikt tttt

.
o

.

podl tlżu zapew n i aj ącynl i m natura l nc1 we ge laCJ' ę ;
w zakrcsie gospodjrrki rvorln9śslęł!_Wej
odprowar.lze nie w d opadowych rJo kanalizacii tlcszczorvej na wilnrrrkirclr sprrlhi
Melioracje" Sp. z o.o..

,,(

t'ir'1llit

ilP

.

_

bascny pływackie, siłownia
jnne małe obiekty sporru i rebeacji - max ]0 mp/l00 m2 polv'uzytk.
- dIa funkcji nie ujętych w wykazie rvskaŹniki nriejsc postojowych stosuje się prz-ez analogię,
istnie-ie rnoŻliwość, potu,ierdzona pIZęZ gestorow sieci, prz-v_łączcnia projektolvanego zespołtr
wielofuŃcyjnego ,'CenLrum Bis'' do mlejskich sieci jnfrastruktrtrY technicznei
zlokal izowanych u' re.jonie proj ektowanej inwestycj i ;
rv projekcie budowlanym należlv spełnić i urvzględnic rrast. warunki gestorow Sieci:
_ Warunki Saur Neptun Gd;łnsk S.A' z dn.2 '06'2006r, nr TsH -W1-ii0_5A/2006 wraz
z Uinową przejęcia sieci nr GIWV13IlŻ006lPL z dnia 06.06.200 r; potwicrdzenie

.

zagospodarowania,
posesję wyposażyc w pojemrriki na odpady b1towe;

wsprilczesncj:

max 2 mpli00 nl2 pow'uŻytk.
max 2 mp/1 stan. do mycia

-

maiątek GIWK _

l<ulturv

za1eca się zac}rou'anie elementow dawnej zajezclni tramri'ajowej ti' np. zaclrocinicj ściany
eleu,acyinej brrdylrku byłej zajezdni tramu'ajolvej zgodnie z- za}ącznikienr graficzllynr do
decyzji- historycznego bruku, tor w tramwajowych itp,

.

pisnlo z

dn.

0l.12.2006r.

nr'|UEII0950/0 /AP/POL/,
rvamnkj KoncernuEnergetycznegoENERGAS.A.zdn.l4.02.2006r,nrWPl9/2006;

5' Wymagania dotyczące ochrony interes lv os b trzecich:

na 30 dni przed podjęcien dzia}alności naleŻy przcclłozyć w W;'t1zl;rlc \liltlrltvtsk;t ltlt
Urzędu informację o odpadach powstalych w wyniku robcjt rozlliorkowyt:lt icrvclttttitlIlr1
nadwazce nlas ziemnyclr pochodzących Z rob t 7-ie mnych tll'az. tl s1lostlllic tcll

3. Ustalenia dotyczące dziedzictlva kulturowego i zabytktiw oraz dtilrr

'

przekaz'ania Sieci na

illi I /r'\v;Ill('

z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe' olcjorvc, clcktryozlrc,
w Ząkęsie qospodarki odpadanli

_

.

irl,rrr,Lrl

' rzcnlios}o usług()we

- rny.jnia samochodowa

1gz4!rysiq qchr.g24y1.11zt{ l1q!6pq1
przerłidvwana dziaIaInośc uslugou,tt llic tltllŹc llyc trciilzIirvit rllit 1llrljt'Llrlrvltllr'l l l,'lIll('Ii|(('i
rv sąsiedztwic zabudorvy lllicszlrrItiowt:j' il Ilitlts tla 11rittlicy tlzlilll't lltc t|!(l7('|'Iur'ktlttu't,
dopuszczalnych
(,',l6')(),l,,2.Ż')''1 l,,1,','l\rlll
- dla porv dnia
norm, tj.:
- dJa pory nocy
1,,1.,, l'r ill!
1od 22(l(',1r, {,r'0J
u,zakresie ochrony powietrza

do ogrzania budynku naleŻy 7astosowac nisl<ocIllisvjrlt'źrritllrl

.

dopuszcza się w]azd na działkę bezpośrednio z rtl- Pniewskiego w1'łącznie dla słuŻŁ'
nrie!skicll (iiarclka. straŻ l)oZiirlla. policia, straz miejska. śmieciarka' odśnieżarka itp.).
kollt:c1;t:jq tlllsltlgi ktlrllLllliklrcyjnej inwestycji naleŹy uzgodnić z7'DjZw Gda sku'
u,obręl;ic dziilłki lllllczy za1lcrvnic oti1lowiednią iIośćmiejsc poStojorł}ch samochoc]ow
rlstllltlwyr:ll rvyrliliiril1c1'r'll 7 l)l()L1l.tl]lll inwcst1c.ji - stosownie do wskaŹnik rv określorrych
w Sltltiirltlt l jrvltttlttlitrrł'llit t l(icrLlllli(lw /'ltgtls;lodarowania Przestrzennego Miasta Gdanska.
plzy1ętr.1'il l]t'llrvlllir l{M( i IrI xl,Ili i-]tJ9/.]00l z dnia 20']rŻ'200lr. kt re (u' strefie
1litllillt11rlrvc1 l}' lrll:;zltI iltletlsywllcj zitlltl<itlwy śroclmicjskiej) wynosZą odpowieclnio dia
p,rrzczellirltrlclt ltutl.c j i
lrrrlyrll,i nticrzl.lrllrc wir:lorrilzirtrrr' - nrin I ntp/l nricszkanic

'

nalezy zachorvac,

obiekt budorvlany lvrazze zwięanynri z ninr urządzeniami budowlanymi naleŹy, biorąc pod
uwagę przewidywany okres uż1'tkowania, projektowac i budować w spos b określony
u' przepisach. rV tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadanli wiedŻv technicz]rel.
zapeu'niając poszanowanie' yi1stęp1t-1acycil _y" _o_bEzalzę'lalbĘĘu-_uzasadnionvch interesou
osob trzecjch _ afl.5_lsląvw Z-d!l_x z--]]rT4_u94LPrawo budowlane (tekst iedĄq[ly-Dz-]r
z-ltl00d!-t'9!_ppzJ-Q] 1. z poŹn. zll').
rł, przypadku, gdy do u1'konania plac plzygotou'awczych iub robot budowlanych jest
niezbędne wejście na teren nieluchomoŚci sąsiedniei, inwestor jest zobowiązany przed
rozpoczęciem rob t uzyskać zgodę właścicielasąsicdniej nieruchomosci na wejście oraz
uzgodnić z ninr przeu'idyw'any spos b, zakres i terminy korzystania. a także ewentualną
rekonrpensatę Z tego tytułu lart. 41 wlw prarva budowimego/.

6. Przedmiotowa inlve stycja winna być projcktowana i realizowana z.gtlclnic z przcpisami:
ustasJ z dn.07.A7.1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 15(r, poz. ) 1 I ll z 200(rf .

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

rvarunkami technicznymi określonymi w Rozporządzcltiu Minisrra JIliiastrrtktury
z dn.]4 czeru,ca 2002r (tekst jednolity Dz.U. z Ż00Żr' Nr 75 poz.690 z priŹn' zlllianalli ).
a W-s?9?9gl1ności Ą 12 i Ą 13 dotyszq_sysŁwamacslyqi] o4lcgłości-otigrarlic d:aialki
9ą!red!iqj-a!ąZ']!ąuĄĘiĘ3ąpę144]ięnja naturalnego oświet]enia po!|igsztym lll u cztlle zrllD'cll
na pobv,t ludzi-

Rozporządzenia Mirristra Splaw wewnętrznych iAdministrac'ji z drria 24 rvt'zt:Śniil ]')()[l r.
sprarvie ustajania geotechlicznych warunkow posadawiania obickt(lw lltlłIrlrvlitIlvcIl

w

(Dz. U. Nr )2o. poz. 839).

usta\ły z dn'21.0].l985r. o drogach publicznych (tekst.iednolity Dz.L]'

z

2()()4r'

Nl

]()4'

po2.2086),

i{ozporządzenia lv{inistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.0].]999 r' lv slltltrric
warunkow technicznych, .jakim powiruly odporviadac drogi publiczne i icll rrsytLrowrrrril
(Dz. U. nr 43 poz' 430 z pćlżnie_iszymi zmianami).
usta\\ry z dn'27 kwietnia 200'lr, I'raw-o oc]rrony środowiska (Dz.U' Nr 62' poz' 2ll z priŹrl'
zm.),

ustas} z dn.I kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 922, po2.880,).
ustawy z dn. 03.07 .2002r, Prau'o lotnicze (Dz' U. Nr 130, poz.l 1 l2 z p źn. zrn.)
Rozporządzenia Ministra lnfrasn'uktury z dn. 25.06.2003r, w sprawie sposobu zglaszitlrilt
oraz oznakowania przeszk d lotniczych (Dz. \J. 22003 r, nr 1 10, poz. 1 I 93).
obowjązującyminormami;

i uzgodnienia projektu budowlanego z:
Zespołcm Uzgadniania Dokumentacji Projektowej lw zakresie sieci i przyłączy/
Zarządem Dr g i Z.ieleni w Gda sku
Wyclz. ochrony Środowiska tut. [Jrzędu / w za kresie ochrony .środoyyiska i przyrot|y/
gestorami sieci
f)owodztlvem Sił Powietrznych w Warszau,ic. uI. Zwirkj i Wigury 103,00-9l2 Warszawil
(w zakresie lokalizacji, urysokości oraz sposobu oznakowania przeszkodowego brrdynkow
w1'sokich o \lysÓkości 50 m i więcej)

7. Wymagane opinic

.
.
.
.
o
.
.

u'zakręsic:
u1magair higienicznych i zdrowomyc}r,'łslrigil
bezpiecze slwa i higieny pracy lusługi/

W w-uiku analizy stwierdza się' Że w}:mogi określone w w,/rł prz-episie są spełnione. zatcnl
realizacja za::lierz'en irrwestycyjnych na *niosirou'anej działce iest moŻliwa na wanlnkach

określonycllw ninie.1sze! dccyzji o rvarunkaclr zabudoury.
l'(,lllf()rll]o\!ilć ll.i|('/}'.7c u otlporviedzi na uawiadontienia slron o to('7ąc)m się postępowaIriu
adruinisllacyjnynl wpłynęły następujące pisma zawicrającę zasLrzeŻenia i postulaty niektorych
strol] IX)sl'ęl)oWilllia. ł nlianorvicic - pismo z dn.18.l2.06r Wspćllnoty Mieszkaniowej budynkrr
yrrzy ul. Matlii l'jolki i2. pisrno z dn. I8.12.06 r, Pa stwa Anny i Renona Grzybou'skicir oraz
pisllttl z- tjIl.2ll' l2'()6 r Pana Ronana Płonou,skiego, ktore przekazu.1e się inwestorowi do
rvi:rrklrlost i
/1irltltlic z 1lrzcpisanli w/rł' ustaury, ktora stanorvi podstawę wydania niniejszej decyzj:,kaŹdy ma
1ltitlvtl tltl zitgos1lllclarolvania terenu, do ktorego ma t}'tuł prauny zgodnie z warunkami
tlslitlrlllyltli w tlccyzii o warunkach zabudorłry /a '6 ust.l/' jeŻeli nie narusza to chronionego
1llitrvelll illlt:rcsrt publicznego oraz uzasadnionych interes rł'os b trzecich /w rozumieniu ustau-l
z rhr.07.1)7. l9()4r. Prawo Budowlane/.
/' li llL.i zn( w art' 6 l ust' 1 ustawY okr-eślono rvarunki konieczne do wydanl a decyzj i o rvarunkach
t

zlllltltltlwy' WaruIlki te w przednliotowym przypadku są spełnione, zatem lłydanie decyzli

,l rlltl rtIlk;tclt zabrrdowy jest możiiwe-

rłynika wniesjone zastfzeżenia i postulaty nie skutkują decyz-ja. odmowną'
a .52, w zwiąl'ku z art.64 s'/w ustawy nie rnożna uzaleŻnic wydania
LIl'tlyzii rl warunkach zabudowy od zobowiązania się lvnioskodawcy do spełnienia
trir:plzcwiclzianyclr odrębnymi przepisani świadcze lub rł,arunkow, lv tym nieuzasadnion.vclr

.|;tIi

z

1lrrrvvzszcgcl

Iłtlwrlrlcz'cŚltic zgodnie z

Żll(lilli stl(]n Iostępowania'

w

t)'nl stal)ie v.eczy należal'o orzecjak u' sentencji decyz'ji.
Ws1ltlnllliec należy' że niniejsza decyzja orzeka jedynie o dopuszczalności inwestycji, pod
pozwolenia na budorvę
rv;trttIlkicm spełnienia określonych w niej uf'maga
' natomiast na etapie
ltlt' organ occni n' imymi, czy zachodzi przypadek poszanou'arria' uystępujących u' obszarze
orlclzialywania obiektu, uzasadnionvch interes w osob trzecich.
Niniejsze wamnki zabudowy uzgodniono z:

Zarządenr Drrig
/'D i/'l

| ]

D l 322]10 l

od

i Zieleni u/

Gda sku

postanouienie

z

cin.10.12.2006r.

Ż006 l JB lŻ91 6'

niniejszej decyzji pr:rysluguje słronom prawo ł'niesienia o<lrvolania do

Santorządoucgo Kolegium odwolawczego w Gdafrsku 22
14 dni otl rlaq jcj doręczcnia.

69inl'1łćl B|ł{ łl*tłAQ9Ąlfl {inie
z up'

ochrony prZeciwpoŻarowej
innc w}'nikające z przepisow oilrębnych

Decyzia o warunkach zabudo*ry nie rodzi prarva do terenu oraz nie narusza prawa wlasrurscr
i uprarvnie os b rrzecich - a .63 ust.2 usta\{)- z dnia 27 marca 2001 r. o planowaniu
Źniejszynri zmiananri)'
izagospodarowaniupIzestrzennym(Dz.U.Nr80poz.717z2003r.zp
l-TZASADN-IENIE
Planowana inwestycja us''tuowanajest na terenie, dla ktorcgo brakjest planu micjscowego.
Niniejszą decyzję przygotowano zgodnie z trybenr okeślonym lv art. 1 ust'l powołanci lta
u'stępie ustawJ o planorvaniu i zagospodarorvaniu przestrzemym; rłydanie decyzji zostalo
poprzedzone anal\z'ą czy planowane zamierzelie spełrria lłącznie,' u'arunki okleślollerł rł1rv
przepisie.

Za
J

'

2'

Ęsalar 1o!-Zy11qj9j!y9$9r--O|ąZ_ąla-d!-wcĘ!q

stro n/:

częśćgraficzna - mapa syt. - wys' (stanowiąca częścgraficznąwyniku analizy)
u1nik analizy częśćtekstowa

Oltzpruł

L

Cidanskie Centrum ]{andlowe

,.MANHAI T,\N" S.A.
Al. Gmnrvaldzka 82 80-244 Gdarlsk

lwraz z kopią pisnI do wiadomości: - pismo z dn' J 8' l2'06r W'sprilnoty Mie szkaniorvej
budynku przy ul. Matki Polki 12,
pisrno z dn. 18.12.06 r, Pa/rslwa Anny i Berona Grzybowskich,
pisnlo z dn.28'l2-06 r Pana Romana Płonorvskiego/

2. strony wg rozdzielnika
3. ala
4. WUAOZ- HR
5. Biuro Rozwoju Gdafiska

w/m

Pouczenic:

r.)
l.Zgodniezart.art,32,33,34Usta*yzdnia7lipca1994r.Prawobudovrlane(Dz.U.Nr156,poz.IIl82200
do uzyskania decyzji o pozwolcniu na budowę aależy złoż!ć w okresie ważnościĘ decyz.ii do WydziałU
Urbanisryki i ocltony zabytk w Urzędu Micjskiego wniosek oraz 4 egz. proj ktu budowlanego opracowanego
przez uprawnionego projcktonta zgodnie z Rozporządz nięm Ministra lnflastrukttlry z dn. 03 lipca 2003 r(Dz'U.Nr' I20 poz'1l33 z 2003 r'), w sprawie szczeg łowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrębnymi.
2.Zgodnie z wykładnią an. 65 ustawy o planowaniu i agospodarowaniu pzestrzennym, jeżeli dla przędniotowego
terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, kt rego ustaIenia będą inne niż w wydanej decyzji, bądż inoy
wnioskodawca uryskał pozwolenie na budowę - organ, kt ry wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierda jej
wygaśnięcic w trybie an' l 62 $ l pkt. l Kodeksu poslępovania administracyjnego'
3.Wnioskodawcy, kt ry nie uzyskał prawa do terenu nie przysfuguje roszczęnię o zwrot nakładow poniesionych
w związku z orrzymaną decyzją o warunkach z.abudowy (art' 6] ust.4 ustawy Ż dn' 2'1 marca 2003 r- o planowaniu
i agospodarowaniu przesrrzennym).

