
Jeśli Ty też chcesz się budować….
Od ubiegłego roku obserwujemy ożywienie na budowlanym rynku spotęgowane rosnącymi w dużym tempie cenami nieruchomości. Ten tzw. „bum budowlany” zauważalny jest w naszej gminie głównie w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Jednak przed przystąpieniem do budowy wymarzonego „domku” czeka nas proces  przygotowań formalnych polegający na uzyskaniu wymaganych prawem zgód i pozwoleń. 
Oczywiście celem, do którego dążymy przed rozpoczęciem budowy jest uzyskanie decyzji Starosty Powiatowego o pozwoleniu na budowę. Do wniosku do Starosty o pozwolenie na budowę dołączyć musimy między innymi dokument wydany przez wójta,  burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzający, że nasze zamierzenie inwestycyjne, oględnie mówiąc, nie jest sprzeczne z polityką Gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w jej granicach administracyjnych. Kolejnym niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę jest projekt budowlany wymarzonego domu, który winien dotyczyć budynku spełniającego warunki z zakresu planowania przestrzennego ustalone w gminie dla terenu, na którym ma być wybudowany.
Od czego zacząć? Najlepiej od decyzji własnych. Na początek odpowiedzieć trzeba samemu sobie na kilka kluczowych pytań. 
Pytanie nr 1:czy wiem jak mój przyszły dom ma z zewnętrz wyglądać tzn., jak ma wyglądać bryła budynku?
Pytanie nr 2: czy wiem gdzie chcę go wybudować, w jakiej miejscowości, w jakim sąsiedztwie? 
Pytanie 3: co jest dla mnie priorytetem; wygląd czy lokalizacja?
Pytanie 4 : wewnętrzny układ funkcjonalny domu? (z punktu widzenia prawa zajmujemy się nim dopiero po ustaleniu lokalizacji i ogólnych gabarytów budynku). 
I w tym miejscu parę niezbędnych informacji o obowiązujący prawie w zakresie wyglądu zewnętrznego i lokalizacji domu czyli spraw  regulowanych na poziomie gmin tzw. przepisami prawa miejscowego jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez Rady Gmin lub decyzjami o warunkach zabudowy wydawanymi przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast po złożeniu przez zainteresowane osoby indywidualnych wniosków o wydanie takich decyzji. 
Aktualnie załatwianie formalności związanych  z budową domu na terenie Gminy Dzierżoniów możliwe jest według dwóch wstępnych scenariuszy: 
Scenariusz 1. Dla wybudowania domu wybraliśmy lokalizację w obrębie wsi Książnica, Kiełczyn, Jędrzejowice, Tuszyn lub Włóki. 
Dla tych miejscowości Gmina posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W planach tych ustalono które z terenów w/w wsi przeznaczone są pod zabudowę, jaka to może być zabudowa, jaka jest minimalna powierzchnia działek, a także jakie w ogólnym zarysie należy planować główne zewnętrzne wymiary brył budynków. W Książnicy, Kiełczynie, Jędrzejowicach, Tuszynie i Włókach budować można się wyłącznie tam i tak jak ustalono w miejscowych planach. 
Jeżeli w odpowiedzi na pytanie 2 wybraliśmy którąś z w/w miejscowości; wówczas na pytanie 1 odpowiadają miejscowe plany. W tym przypadku przed zleceniem opracowania projektu budowlanego lub przed zakupem projektu gotowego możemy zapoznać się z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów poprzez Internet (www.ug.dzierzoniow.pl >BIP>Rada Gminy>Uchwały Rady>Uchwały IV kadencji >uchwały podjęte w roku 2006) lub w Urzędzie Gminy albo wręcz wystąpić o wydanie wypisu i wyrysu z interesującego nas fragmentu  planu miejscowego. Dokument taki wymagany jest przez Starostwo Powiatowe jako jeden z załączników do wniosku o pozwolenie na budowę. Wydaniem wypisu i wyrysu z planu miejscowego kończy się w tym przypadku rola Gminy przy załatwianiu spraw formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Scenariusz  2. Dla wybudowania domu wybraliśmy lokalizację w obrębie pozostałych wsi na terenie Gminy Dzierżoniów. 
Dla pozostałych miejscowości Gmina nie posiada ważnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku budować można się jedynie na terenie, dla którego możemy uzyskać od Wójta Gminy decyzję o warunkach zabudowy. Wójt może wydać decyzję ustalającą warunki zabudowy tylko w przypadku, kiedy tą decyzją udowodni, że wnioskowana budowa domu jest planowana w lokalizacji spełniającej łącznie wszystkie 5 warunków narzucone ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli choć jeden z ustawowych warunków jest niespełniony obowiązkiem Wójta jest wydanie decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy.
Z zapisanych w ustawie warunków najistotniejszym jest konieczność tzw. dobrego sąsiedztwa. W skrócie mówiąc: budować można się tylko na działce, której sąsiednie działki są już fizycznie zabudowane i to budynkami o takiej funkcji jak funkcja planowanego przez nas nowego budynku. Analizując swoje zamierzenie pod kątem możliwości uzyskania warunków zabudowy pamiętać należy, że bierzemy pod uwagę tylko zabudowę sąsiednią, dla której wjazd odbywa się z tej samej drogi co planowana przez nas zabudowa.
Kolejną sprawą są same warunki ustalone w pozytywnej decyzji. Jeżeli sąsiednia działka przy wnioskowanej jest zabudowana i nie ma innych przeciwwskazań do wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy, to pamiętać należy, że planować możemy budynki nie odbiegające zasadniczo od wyglądu zewnętrznego budynków istniejących w sąsiedztwie. Dotyczy to głównie ich wysokości, ilości kondygnacji, ilości połaci dachowych, ich usytuowania i pochylenia a także linii zabudowy i intensywności zabudowy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zobowiązuje bowiem wydającego decyzję lokalizacyjną do ustalania w niej w/w parametrów właśnie na bazie istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich. 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych nie podlega opłacie skarbowej. Druki wniosków można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w pok. Nr 4 lub przez Internet (www.ug.dzierzoniow.pl>BIP>Sprawy załatwiane przez urząd>wnioski do pobrania>Dec. o warunkach zabudowy).

Poniżej przedstawiamy przykładowo wypełniony druk wniosku. Wypełniając druk wg poniższego przykładu pamiętać jednak należy, że planowana przez nas budowa nie musi i prawdopodobnie nie jest identyczna z przytoczonym przykładem. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Częstochowa, 28.06.2007r.
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WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

	W oparciu o przepisy art. 59 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ) zwracam się z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, obejmującej realizację:

Budowa domu jednorodzinnego, garażu wolnostojącego i budynku gospodarczego z infrastrukturą techniczną w Owieśnie 
( określić przedmiot inwestycji – jej elementy składowe )

	Określenie granic terenu objętego wnioskiem:

Owiesno, dz.nr 100/4, 
Jan Nowak zam. w Owieśnie nr 1500
( adres, numer ewidencyjny działki, właściciel działki )

	Charakterystyka inwestycji obejmująca:
	określenie zapotrzebowania i sposobu zaopatrzenia w media

	określenie sposobu zaopatrzenia i wielkości zapotrzebowania na wodę

budowa przyłącza od istniejącej sieci wodociągowej usytuowanej na działce sąsiedniej wg warunków przyłączenia wydanych przez WiK w Dzierżiniowie
 ( ilość m3 / dobę lub godzinę )

	określenie sposobu zaopatrzenia oraz wielkości zapotrzebowania na energię

budowa przyłącza od istniejącej sieci energetycznej wg technicznych warunków przyłączenia wydanych przez EnergięPro w Wałbrzychu
( max moc w kW )

	określenie sposobu zaopatrzenia oraz wielkość zapotrzebowania na gaz sieciowy

gazu sieciowego brak
planowany montaż butli na gaz propan – butan o poj. 1000 l z budową przyłącza gazu od butli do budynku
 ( max m3 / godz lub dobę )

	sposób odprowadzenia wód deszczowych

wody deszczowe rozprowadzone po terenie posesji, z części dachów odprowadzane do zbiornika i wykorzystywane do celów gospodarczych.

	określenie sposobu ogrzewania obiektów oraz uzyskiwania ciepłej wody do celów bytowych / technologicznych

c.o. kotłownia wbudowana opalana gazem z butli + ogrzewanie kominkowe + baterie słoneczne na dachu budynku mieszkalnego 
ciepła woda z kotłowni jw. +elektryczny  przepływowy podgrzewacz wody

określenie sposobu odprowadzania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej
budowa szamba bezodpływowego o poj. 15m3 i  przyłącza kan. sanitarnej od budynku

	określenie sposobu unieszkodliwiania odpadów stałych

odpady gromadzone w pojemnikach i usuwane przez Zakład Oczyszczania na komunalne wysypisko śmieci
określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, charakterystyka zabudowy, przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów w formie opisowej i graficznej ( forma graficzna – jako załącznik do wniosku ):
Bud. mieszkalny: parter + poddasze użytkowe, powierzchnia zabudowy około 120 m2, dach skośny 38-45 st., dwuspadowy z lukarnami i naczółkami, wiatrołap wejściowy  do budynku parterowy przykryty daszkiem jednospadowym, budynek ustawionu kalenicą równolegle do drogi gminnej – wg załączonego szkicu 
Garaż: pow. zabudowy około 30m2, dach dwuspadowy o pochyleniu połaci w przedziale  jak budynek mieszkalny, wjazd do garażu wg załącznika graficznego na mapie zasadniczej,
Bud. gospodarczy: pow. zabudowy około 50m2, dach dwuspadowy o pochyleniu połaci w przedziale  jak budynek mieszkalny, wjazd do budynku wg załącznika graficznego na mapie zasadniczej,
Do zainwestowania przeznaczona część działki zaznaczona na mapie zasadniczej,pozostała część działki zachowuje charakter rolniczy,
Działka dostępna z drogi gminnej i powiatowej. Planowana budowa nowego zjazdu z drogi powiatowej w miejscu wskazanym na mapie zasadniczej.
 ( forma opisowa zawierająca m. in. takie dane jak; funkcja terenu, proponowane usytuowanie poszczególnych obiektów, rozwiązania komunikacyjne, sposób obsługi gospodarczej, elementy małej architektury itp., kubatura, liczba kondygnacji i powierzchnia zabudowy poszczególnymi obiektami oraz budowlami, itp. )

	określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:

z działki rolnej o pow. 1,5ha około 1000m2 zostanie przeznaczona do zainwestowania z czego ok.350 m2 zostanie wyłączona z użytkowania rolniczego,
do budowy wykorzystane zostaną tradycyjne materiały budowlane typu drewno, ceramika, beton,
utwardzenie dojazdów i chodników z betonowej kostki brukowej
 ( proponowane rozwiązania technologiczne, przewidywane materiały do zastosowania, źródła energii, powierzchnie gruntów przewidywane do wyłączenia z użytkowania rolniczego, itp. )


Kazimierz Odważny
( podpis wnoszącego wniosek )

załączniki:
1.Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego (Wydz. Geodezji w Starostwie) w skali 1:1000 lub 1:500, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który inwestycja może oddziaływać z oznaczeniem informacji zawartych w p-cie 1 (na mapie widoczne winny być zabudowania działek sąsiednich),
2.załącznik graficzny zawierający informacje zawarte w p-cie 2 (ewentualne szkice ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak z powyższego wynika, wniosek taki musi być przemyślany, dobrze opisany, a wszystkie punkty należy bezwzględnie wypełnić, aby nie budził wątpliwości pod względem formalnym. Unikniemy wówczas wzywania do uzupełnienia wniosku co tym samym niepotrzebnie nie przedłuży procedury wydawania takiej decyzji.
Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców:
1) zakup projektu gotowego przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy,
2) nie czytanie ustaleń zawartych w wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zakup projektu niezgodnego z wydaną decyzją,
3) brak określenia gabarytów zewnętrznych planowanego domu
4) brak określenia, z której drogi inwestor planuje wjazd na działkę,
5) brak zaznaczonych granic działki i granic terenu przeznaczonego do zainwestowania na mapie zasadniczej,
6) dołączanie mapy pokazującej fragment działki i bez działek sąsiednich.
7) niesłuszne traktowanie decyzji o warunkach zabudowy jak pozwolenia na budowę
8) przedkładanie w Starostwie projektu budowlanego domu, odbiegającego od wydanej decyzji o warunkach zabudowy – co skutkuje odmową wydania pozwolenia na budowę.




