REJESTR DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

2012 r.
L.p.

Nr decyzji
data
wydania

1

2

1

1/2012
2012-02-13

Rodzaj inwestycji

Nazwa, adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomoś
ci
/dz. nr/

3

4

5

Budowa linii
kablowej 0,4kV wraz
ze złączem
licznikowym
w m. Pieszcz

ENERGA
OPERATOR SA
Oddział w
Słupsku ul.
Przemysłowa 114

210/22,
210/21,
210/12

2

2/2012
2012-03-09

budowa linii
kablowej 110kV
wraz z linią
światłowodową
relacji SE Słupsk
Wierzbięcino –GPO
Sulechówko
Pieszcz

EWG Słupsk
Sp. z o.o. z
siedzibą
w Legnicy
ul. Okrzei 17

261

3

3/2012
2012-05-04

budowy masztu
kratownicowego z
odciągami
służącego do
przesyłania
internetu
szerokopasmowego
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Pałówko

LEVNET S.K.A.
Sp. z o.o.
ul. Perseusza 4,
80-299 Gdańsk

200

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Inwestycja nie zmienia sposobu dotychczasowego
użytkowania terenu.
Projektowany kabel energetyczny 0,4 kV ze złączem
licznikowym wykonać po trasie określonej w załączniku
graficznym do niniejszej decyzji, od istniejącej stacji
transformatorowej 103-959 „Pieszcz – Farma” do złącza
licznikowego przy granicy działki nr 210/12 obr. Pieszcz
Projektowany kabel energetyczny 110kV wraz z linią
światłowodową wykonać po trasie określonej w
załączniku graficznym do niniejszej decyzji od punktu „A”
na
granicy
obowiązywania
planu
miejscowego
zagospodarowania farmy wiatrowej „Pieszcz” do punktu
„B” znajdującego się na drodze gminnej o numerze
działki 222.
Kabel i kanalizację światłowodową należy układać na
głębokości min. 1,0 m pod powierzchnią terenu w rurze
ochronnej.
- maszt kratownicowy z odciągami, antenami i
urządzeniami zasilającymi zlokalizować w granicach
obszaru ograniczonego nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy oznaczonymi na zał. graficznym do niniejszej
decyzji,
- wysokość masztu kratownicowego do 40,0m.n.p.t.
- na maszcie kratownicowym zainstalować następujące
typy anten o parametrach:
- Rocket Dish 30dBi (antena wąskopasmowa - radiolinia);
- GigaSektor 16dBi/120 (antena szerokopasmowa sektorowa)
Wyliczenia EIRP dla anteny Rocket Dish 30dBi:
Zysk anteny: 28 dBi
Moc wyjściowa: 2 dBm (zmniejszona manualnie)

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
zmiana
decyzji
7

Data
wpływu
wniosku

Uwagi

8

xxx

04-01-2012

6733.2.2012

xxx

06-02-2012

6733.3.2012

xxx

22-03-2012

6733.4.2012

4

4/2012
2012-05-29

Obiekt rekreacyjny
– altana
Łężek obr. Korlino

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Korlino, Łącko,
Łężek, Królewo
„RAZEM” w
Korlinie

240/5

5

5/2012
2012-05-29

Wydzielenie działki
z kapliczką
przydrożną
Masłowice

AMGiSP w
Postominie

71

6

6/2012
2012-05-29

przebudowa drogi i
jej wydzielenie
Pieńkowo

AMGiSP
Postomino

524

7

7/2012
2012-05-30

Zagospodarowanie
terenu – rekreacja
Pieńkowo

AMGiSP
Postomino

533/11

EIRP = 28 + 2 = 30 dBm (≤ l W)
Wyliczenia EIRP dla anteny GigaSektor 16dBi/120:
Zysk anteny: 16 dBi
Moc wyjściowa : 14 dBm (zmniejszona manualnie)
EIRP = 16 + 14 = 30 dBm (≤ l W)
- równoważna mocy promieniowania izotropowo
wyznaczona dla jednej anteny wynosi poniżej 1W
- oznakowanie masztu wykonać po uzgodnieniu z
właściwymi służbami lotnictwa cywilnego i wojskowego.
lokalizacja i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
załączoną mapą;
2
altana o powierzchni zabudowy do 35m ; wysokość do
4,5 m;
dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia
0
połaci dachowych 20-50 ;
konstrukcja
szkieletowadrewniana
na
ławach
betonowych;
obiekt małej architektury - miejsce kultu religijnego;
ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy i
zagospodarowania terenu -zagospodarowanie terenu
części działki nr 71 (teren przydrożnej kapliczki), po
wydzieleniu dz. nr 71/1;
ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania
ładu przestrzennego:
zachowuje się istniejącą zabudowę;
zagospodarowanie części działki nr 71 ( po wydzieleniu
71/1 ) na której znajduje się przydrożna kapliczka - zieleń
niska;
ogrodzenie w konstrukcji stalowej - ażurowej;
droga istniejąca – klasy dojazdowa - zgodnie z
istniejącym wydzieleniem;
ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania
ładu przestrzennego:
zachowuje się istniejącą linie rozgraniczające drogi z
możliwością poszerzenia przewężeń do wielkości
normatywnej;
dopuszcza się parametry drogi dojazdowej z jezdnią o
szerokości 5,0m;
ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu – zachować cenny drzewostan;
1) droga wewnętrzna o szerokości w liniach
rozgraniczających 5 m;
2) teren zieleni składający się z zadrzewień wysokich i

03-04-2012

6733.5.2012

03-04-2012

6733.7.2012

24-04-2012

6733.8.2012

24-04-2012

6733.9.2012

8

8/2012
2012-07-27

budowie linii
kablowej 0,4 kV w
obr. Staniewice

ENBUD Sp. z o.o.
Słupsk
ul. Grunwaldzka
14

249,250

9

9/2012
2012-08-27

Przebudowa
przystani morskiej
Jarosławiec

Urząd Morski
w Słupsku
ul. Sienkiewicza
18

255/10,255/11

10

10/2012
2012-11-05

Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej z
przyłączami

pełnomocnik:
Stanisław
Kłosiński, ul.
Grunwaldzka 6/1,
64-100 Leszno

Marszewo, 1)
Górsko,
Królewo, 2)
Złakowo a)
b)
3)
a)
b)
4)
5)
6)

średniowysokich na obrzeżu działki - wzdłuż rowu i od
strony południowej; urządzenia rekreacji - altana o
2
powierzchni zabudowy do 35m ; wysokość do 4,5 m;
dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia
0
połaci dachowych 20-50 ; obiekty użytkowe służące
rekreacji codziennej i utrzymania porządku –
piaskownica, huśtawki, plac zabaw itp.;
3) wydzielenie drogi wewnętrznej i terenu zieleni
urządzonej zgodnie z załączoną mapą;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z załączoną
mapą - 5 m od granic działki;
- budowa linii kablowej 0,4 kV;
- trasa zgodnie z załączoną mapą,
- linia kablowa ze słupa na dz. 249 do zasilania dz. nr
250;
- projekt wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do
sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA oddz. w
Słupsku nr 11/R1/03825;
- przebudowa zjazdu technicznego i odcinka drogi
technicznej;
- zabezpieczenie brzegu morskiego – wykonanie opaski
brzegowej na odcinku20 mb o konstrukcji narzutu
kamiennego i gwiazdobloków;
- budowa skarpy slipu przystani morskiej na długości
około 60 mb o konstrukcji naturalnej skarpy gruntowej;
- naprawa zniszczonego w wyniku sztormu zjazdu
technicznego i slipu przystani morskiej zgodnie z
załączoną do decyzji mapą;
- wybudowanie łącznika slipu;
- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z załączoną
do decyzji mapą;
przebieg sieci kanalizacyjnej zgodnie z załączonymi
mapami;
budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV-U;
długość – ok. 10 500 m;
rury ułożone na głębokości 1,4 – 4,5 m;
budowa sieci kanalizacji tłocznej z rur PE-TS;
długość – ok. 8 200 m;
rury ułożone na głębokości 1,5 – 2,0 m;
do 9 szt. sieciowych przepompowni ścieków;
do 3 szt. przydomowych przepompowni ścieków;
odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w miejscowości
Górsko;

25-06-2012

6733.10.2012

11-07-2012

6733.11.2012

03-09-2012

6733.12.2012

11

11/2012
2012-12-17

Szmyd Matylda
Staniewice 21

Budowa paneli
fotowoltaicznych
Staniewice

315

12

12/2012
2012-12-17

WAWA
DEVELOPMENT
Romaniszyn
Wawrzyniec
Pieńkowo 72

Budowa paneli
fotowoltaicznych
Dzierżęcin

53

7) decyzja obejmuje tereny nie objęte planami miejscowymi
i tereny zamknięte;
- lokalizacja zgodnie z załączoną mapą;
w
skład
przedsięwzięcia
wchodzą:
panele
fotowoltaiczne
zamontowane
na
wolnostojących
konstrukcjach metalowych (maksymalna wysokość do 3
m n.p.t.), kable solarne, stacje transformatorowe nn/SN,
inwertery fotowoltaiczne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN
o wymiarach 3 m x 6 m i wysokości do 3 m, infrastrukturę
naziemną i podziemną, przyłącza elektroenergetyczne,
falowniki napięcia, ogrodzenie terenu, drogi wewnętrznej
obsługi oraz inne niezbędne elementy infrastruktury
związane z budową i eksploatacją elektrowni;
całkowita
powierzchnia
zabudowy
obiektami
2
budowlanymi do 500 m ;
- wyklucza się ogrodzenie z płyt;
- budynki o wysokości do 4 m z dachami o dowolnym
kształcie;
- linie zabudowy zgodnie z załączoną mapą;
- zachować normatywne odległości od istniejącej
infrastruktury technicznej i budowli lub je przebudować;
- podłączenie do dróg gminnych zgodnie z warunkami
zarządcy drogi;
- powstające w trakcie budowy oraz eksploatacji odpady
należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do
tego pojemnikach oraz sukcesywnie wywozić;
- lokalizacja zgodnie z załączoną mapą;
- w skład przedsięwzięcia wchodzą: ogniwa
fotowoltaiczne zamontowane na stelażach, drogi
wewnętrzne, infrastruktura naziemna i podziemna,
przyłącza elektroenergetyczne, transformatory,
konwertery oraz inne niezbędne elementy infrastruktury
związane z budową i eksploatacją elektrowni;
- maksymalna wysokość do 3 m n.p.t.,
- całkowita powierzchnia zabudowy obiektami
2
budowlanymi do 500 m ;
- wyklucza się ogrodzenie z płyt;
- budynki o wysokości do 4 m z dachami o dowolnym
kształcie;
- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z załączoną
mapą, wyklucza się z zabudowy i zmiany sposobu
użytkowania grunty klasy R IIIb;

23-10-2012

6733.14.2012

26-10-2012

6733.15.2012

