
Wskazówki i pomocne informacje

Projektant

Rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznie
dokonanego zgłoszenia budowy. Co do zasady wszelkich formalności, w tym złożenia
wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), dokonuje projektant zamierzenia.

Zatem pierwszym krokiem powinno być znalezienie projektanta (architekta), który albo
zaprojektuje Twój wymarzony dom, albo dokona adaptacji projektu. Adaptacja projektu ma
miejsce wówczas, kiedy zdecydujesz się na gotowy projekt.

Uwaga: Twoje zamierzenie musi być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Plan miejscowy określa zasady i warunki kształtowania zabudowy w
ramach działki. Określa takie elementy jak dopuszczalne spadki dachu i istotne wskaźniki
zabudowy. Dlatego, przed zakupem gotowego projektu najlepiej skonsultować wybór z
projektantem.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest tutaj:

https://machowinko.dzialkiustka.pl/dokumenty/

Formalności

Do zaprojektowania budynku oraz złożenia skutecznego wniosku o pozwolenie na budowę
niezbędne jest uzyskanie szeregu opracowań i dokumentów. Należą do nich:

1) mapa do celów projektowych – wykonanie tych czynności należy zlecić
wybranemu geodecie. Ponieważ wszystkie działki mają pełne uzbrojenie praktycznie
przy granicy działki wystarczy, że zakres mapy będzie obejmował obszar działki
poszerzony o tzw. “kołnierz” - obszar który wynosi 30 m od granicy działki;

2) opinia/projekt geotechniczny – w zależności od typu projektowanego obiektu
będzie potrzebna opinia geotechniczna lub projekt geotechniczny. Wykonanie opinii
lub projektu należy zlecić wybranej jednostce świadczącej takie usługi. Uwaga:
zlecenie tych prac najlepiej wykonać w uzgodnieniu z projektantem, tj. po wstępnym
ustaleniu lokalizacji obiektu na działce; na stronie
https://machowinko.dzialkiustka.pl/dokumenty/ znajdują się wstępne badania
wykonane na potrzeby naszej spółki, mogą okazać się przydatne projektantowi na
wstępnym etapie projektowania;

3) uzgodnienia/warunki przyłączenia - kiedy już będzie znany rodzaj obiektu oraz
jego wymagania w zakresie dostawy poszczególnych mediów należy wystąpić o
indywidualne warunki przyłączenia:

https://machowinko.dzialkiustka.pl/dokumenty/
https://machowinko.dzialkiustka.pl/dokumenty/


a) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - podmiot odpowiedzialny: Zakład
Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku (76-200 Słupsk), ul. Szczecińskiej 86
(więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.zuw.slupsk.pl/);

b) do sieci elektroenergetycznej – podmiot odpowiedzialny: Energa Operator
S.A. Rejon Dystrybucji w Słupsku, Słupsk (76-200), ul. Przemysłowa 114;

4) uzgodnienie zjazdu - najlepiej po opracowaniu projektu zagospodarowania działki
należy uzgodnić projekt zjazdu na działkę; zjazdy z dróg wewnętrznych
wybudowanych w ramach naszego przedsięwzięcia należy uzgodnić z naszą spółką
- tj. Plast-Box Development sp. z o.o.; w przypadku działek, które mają bezpośredni
dostęp z drogi gminnej (nr 375-380 oraz 484 - 487) uzgodnienie zjazdu należy
dokonać w Urzędzie Gminy Ustka, Ustka (76-270), ul. Dunina 24,
(https://ustka.ug.gov.pl/

Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

Właściwym miejscowo dla gminy Ustka organem w sprawie udzielenia pozwolenia na
budowę jest Starosta Słupski. Siedziba Starostwa Powiatowego w Słupsku mieści się w
Słupsku (76-200), przy ul. Szarych Szeregów 14. (https://powiat.slupsk.pl/).
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