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OuStaleniulokalizacjiinwestycjicelupublicznego

Na podstawie art.104　ustawy z dnia14　czerwca1960　r.Kodeks post写POWania

administracyjnego(t.j.Dz.U.z2017r.poz.1257zp6Zn・Zm.)orazart・50ust.1,art・50ust・2a,

art.51ust.1pkt2,art.53ust.3,art.54,art.55iart・56ustawyzdnia27marca2003r.o

Planowanr亨izagospodarowaniuprzestrzemym(t・j.Dz.U.z2017r・POZ.1073zp6zin.zm.)po

rozpatrzenluWnioskuzdnia22.03.2018r・(datawplywudoorganu27.03.2018r.)fimyPGE

DystrybucjaS.A.zsiedzib雀WLublinieprzyul.Grabarskiej21a,20-340Lub量in,Wimieniu

kt6rQjdzialapeInomocnikPanRomanGuzikwykonuJaCyPraCedlafirmyINST-ELMaciej
Piecka z siedzib年LubiQjew32B,96-500Sochaczew o ustalenielokalizaqlmWeSty専Celu

Publicznegoob匂mし駒p叩

budowesiecielektroenergetycznejkablowejSredniegonapieciaSN15kVwrazzezI雀CZem

kablowymSn15kVnatereniedzia書ekonrewid.72,55/1wmiQjscowoSciKonarywgminie

Broch6w

USTALAM

nastepuj雀CeWarunkilokalizacjiinwestycjiceIupub獲icznego:

1.RoDZAJINWESTYCJI:budowasiecielektroenergetycznQj kablowQj缶edniegonapl?CiaSN

15kV wraz ze zまapzem kablovym SN15kV na terenie dzialek o nr ewid.72,55/1w

mlqSCOWOあiKonary.InwestycjaobejmuJem.in.budoweliniikablowejelektroenergetyczneJ

SNodiugoSciok.2x14mizlapzakablowego.

2.WARUNKI ZABUDOWYI ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE Z
PRZEPISOwoDR弔BNYCHwzakresiewarunk6wzawartychwart.54pkt2ustawyzdnia

27・03.2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym:

1)rodzajzabudowy:urZadzeniainfrastrukturytechnicznej,

2)funkcjazabudowy:linieelektroenergetyczneSredniegonapiecia,Z士apze,

3)warunkiiwymfganiaochronyiksztaItowania霊aduprzestrzenn叩

01okalizaQJ?mWeSty箪ustalasleWWyZnaCZOnyChliniachrozgranlCZ劉apyChinwestyql

wskazanychnazaねczniku graficznym do decy乙IIZ ZaChowaniem nastep朋CyCh

zasad:SytuOWanie urzadzeh zgodnie z przepisami odr9bnymii w spos6b

nieogranicz到iapyZagOSPOdarowaniaterenu,

o na terenach rolnychi zabudowanychlinie elektroenergetyczne prowadzi6w

maksymalnym stopmu WZd書uz granic wlasnostiiw nawl雀Zaniu doistni〔彊CyCh

SyStem6winfrastrukturytechniczneJ,

o gabarytyurzadzehwgprzepis6wtechnicznych,StOSOWaniemateria16wposiad斬CyCh

atestjakosti,rOZWl評aniatechniczneimaterialywgobowi雀z朋CyChnorm,

4)warunkiochronySrodowiska:

o teren o鴎ty jest fom脅OChrony przyrody jako otulina KampmOSkiego Parku

Narodowego,dlakt6regoobowi辞uJaPrZePISyRozporz雀dzeniaRadyMinistr6wz

dnia25.09.1997r.wsprawieKampinoskiegoParkuNarodowego(Dz.U・Nr132poz.



876):OgrOdzenie wimo umo瓦iwia6migra(彊drobnych przedstawicieli fauny,

OChronazieleniwiejskiej-Zadrzewie血,Zakrzewie血,

OinwestyQja nie zalicza sie do przedsiewzleC mOgapyCh znaczapo oddzialywa6na

Srodowisko,

O W trakcie budowyi ekspIoataql Obiekt budowlany nie moze powodowa6

PrZekroczeniaokreSIonychstandard6wjakostistodowiska,

5)ochrona dziedzictwa kulturowegoizabytk6w:nie wystep函obiekty podlegai雀ce

PrZePisomustawyzdnia231ipca2003r.oochroniezabytk6wiopiecenadzabytkami(t.

j.Dz.U.z2017r.,POZ.2187zp6血.zm.),

6)obsIugawzakresiekon∵nikacjiiinfrastrukturytechnicznej:

0ObslugakomunikacyJnaZdrogipubliczne上gmmne」OZnaCZOneJWeWidenqlgrunt6w

ibudynk6wjakodzialkanrewid.55/5,

O ZaOPatrZeniewenerg19elektryczn脅-Zistni〔弱cychsystem6welektroenergetycznych,

Oinwestyqianiewymagazaopatrzeniawwode,Ciepto,OdprowadzeniaSciek6w,nie

generuJenaetaPieekspIoataQjiodpad6w,

O dlaprqjektowan句mWeStyqlZaChowa6odlegloSciodwszelkichistni〔弱CyChsiecii

urz智dzeh podziermychi naziemnych(linia kolejowa)wynikqiape z przepis6w

Odr?bnych,

O dopuszczas19PrZebudowelStm明CyChsieciiurz包dzehpodziermychinaziermychpo

uzyskaniuzgodyzarz脅dcy.

7)ochronainteres6wos6btrzecich:Obiektyirobotybudowlanemogabyctealizowane

Wyねcznienazasadachprzewidzianychwart.5ust.1i2ustawyzdniaO7.07.1994r.Prawo

budowlane(t.j.Dz.U.z2017r.poz.1332zp6血.zm.):PO誓nOWanie,WySteP可apyChw

Obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionychinteresow os6b trzecich,W tym

ZaPeWnieniedostepudodrogipubliczn叫

8)Linierozgra享Z卸Ceinwesty匂ioznaczon?namaPiesytuacyjno-WySOkoSciowQjwskali

l:500stanowl智CeJZalapznikNrldodecyzJl.

9)PrQjektowanie,budowaiekspIoataqjaurzadzehisiecielektroenergetycznychzgodniez

art・51ustawyzdnialOkwietnia1997r.Prawoenergetyczne(t・j.Dz.U.z2018r.poz.

755)・

10)Obiektybudowlaneodpowiada6musz容przepisomRozporz争dzeniaMinistraI血astruktury

Z dnia12・04・2002r.w sprawiewarunk6wtechnicznychjakimpowinnyodpowiada6

budynkiiichusytuowanie(t.j・Dz.U.z2015r.poz.1422zp6午Zm・),

11)Pr加kt budowlany musispelnia6wamkiRozporz脅dzen二a Ministra Transportu,

BudownictwaiGospodarkiWodn句zdnia25.04.2012r.wsprawleSZCZeg6士owegozakresu

ifomypr句ektubudowlanego(Dz・U.z2012r.poz.462).

UZASADNIENIE

PanRomanGuzikwykonし岬CyPraCedlafimyINST-ELMaciejPieckazsiedzibaLubi匂ew32B,

96-500Sochaczewdzia坤匂cyjakopehomocnikfimyPGEDystrybuQjaS.A.zsiedzib包wLublinie

PrZyul.Garbarskiej21a,20-340Lublin,WyStapi量zwnioskiemoustalenielokalizaqlmWeSty坤Celu

PublicznegoobQjmuJaC匂vbudowesiecielektroenergetycznQjkablowQjSredniegonap19CiaSN15kV

WraZZeZを包czemkablowymSN15kVnatereniedzia書ekonrewid.72,55/1wmlqSCOWOSciKonary.

Dlaprzedmiotowegoobszarunieobowi雀z叫emlqSCOWyPlanzagospodarowaniaprzestrzennego,

apowyZszainwestyqiawmy§lart.6ustawyzdnia21sieapnia1997r.ogospodarcenieruchomostiami

(t.j.Dz.U.2018r.,POZ.121)stanowicelpublicznywrozumieniutejustawy.
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Zgodniezart.61§4KPAorazzart.53ustlustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniui

Z坪SPOdarowaniuprzestrzennym(t・j.Dz.U.z2017r.po?1073zp6Zn.zm.)w量aSciciele

nleruChomosti,nakt6rychb9dzielokalizowanaprzedmiotowamWeStyqiazostalizawiadomienio

wszczeclu POStePOWania oraz o przyshg可acymim prawie do czynnego uczestniczenia w

postepowaniunapISmie,natOmiastpozostalestronyowszczecluPOSt9POWaniazawiadomionow

drodzeobwieszczeniaiwspos6bzwycz年IOWOPrZyjety車przezsoftysaoraznastronieintemetow?]

BIPUrz9duGminyBroch6w.Wteminieprzewidzianymwobwieszczeniudoorganuniewplynely

OdstronpostepowaniaZadnewnioskiczyteZuwag.

Obwieszczenieizawiadomieniezdnia28.03.2018r.przesianor6wniezdoSoftysawsiKnary,Z

pro§baozawiadomieniemieszkahc6wowszczecluPOSt9POWaniapoprzezwywleSZenieobwieszczenia

natablicyoglosze血soをectwa,atak之ewspos6bzwyczayowoprzyjetywdanqmlqSCOWOSci.Publiczne

obwieszczenienastapitozdniem28marca2018r.wBiuletynieInforma函PublicznejUrzeduGminy

wBrochowie(http://www.brochow.bip.org.pl)oraznatablicyog士osze血wUrz9dzieGminyBroch6w.

DoorganuodstronpostepowanianiewplyneloZadnewnioskiczyteZuwagi.

PismemzdniaO9.04.2018r.W6jtGminyBroch6wzgodniezart.53ust・4i5ustawyzdnia27

marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym,WySt雀Pi書ouzgodnienieprqjektu

decyzいOuStaleniulokalizaqlmWeStyqiicelupublicznegodlaprzedmiotowegozamierzenia.Projekt

tenprzygotowanyprzezosobeposiad魂castosowneuprawnieniazzakresuurbanistykiprzedstawiony

ZOStaldouzgodnieniawtrybieart.106KPA.,
置　DyrektorowiKampmOSkiegoParkuNarodowegostosowniedoart.60ust・1iart.53ust.4pkt

7ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(t・j.Dz.

U.z2017、r.POZ.1073),

Do projektu decyzJIO uStaleniulokalizaqlmWeSty車Celu publicznego dla przedmiotoweJ

inwesty匂idoねczonezostalyr6wniezwymaganeprzepisamiprawaza雌Zniki‾PrZygOtOWanePrZ?Z

mgrinZ.AliqieP卸すJaworskaspeqialistkeuprawnlOnadosporzadzeniaprqiektudecy乙ji(uprawnlema

urbanistycznenr1500).

Wtokupost9POWaniawplyneふoPostanowienieznak:DOso-4082/29/18zdnia18.04・2018r.(data

wp士ywu do organu25.04.2018r.)Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadni魂ce

lokalizaqeprzedmiotowqimWeStyqjicelupublicznego,

Dziaねjqcnapodstawieart.10§1KPAorganzawiadomieniemzdniaO7.05・2018r.poinfomowal

wszystkiestronypostepowaniaowydanychpostanowieniachorazozgromadzeniupeふnegomaterialu

dowodowegowprzedmiotow単iSPraWiestanowlapegOPOdstawerozstrzygnleCiaadministracyJnegO

oraz o m021iwoscIWyPOWiedzenia sle CO do zebranych dowod6wi materia16w oraz zfo2enia

ko血cowegoo;wiadczenia,Wteminie7dniprzewidzianymwzawiadomieniudoorganuodstrony

POStePOWanianiewplynelyZadnewnioskiorazuwagi.

Dziahaj雀CnaPOdstawieart.9,10§1i49§1i§2KPAorazart.53ustlustawyzdnia27marca

2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(t.j.Dz.U.z2017r.poz.1073zp6Zn.zm.)

organwdniuO7.05.2018r.wdrodzeobwieszczenia,atakZewspos6bzwycz剥owoprzyj9tyWgminie

Broch6w,ZaWiadomi士wszystkie strony postepowania o wydanych postanowieniach oraz o

zgromadzeniupe士negomaterialudowodowegowprzedmiotow?JSPraWie,StanOWl脅CegOPOdstaw9

rozstrzygnleCiaadministracyJnegOOraZOmOZliwoscIWyPOWiedzenias19COdozebranychdowod6wi

materia描worazz士oZeniako血cowegooSwiadczenia,Publiczneobwieszczenienastapiすozdniem7m到ia

2018　r.w Biuletynie Infomaqii PublicznQj Urzedu Gminy w Brochowie

(http:/佃ww.brochow.bip.org.pl)oraznatablicyog身oszehwUrz9dzieGminyBroch6w.Doorganuod

StrOnPOSt9POWani中年a函可OZadneo鉦adczenie.

Rozpatr函Cnml♀1SZ雀SPraW9StWierdzasle,Zeterenobjetyinwesty明nieposiadaml♀】SCOWegO

planuzagospodarowaniaprzestrzennego.WzwiazkuzpowyZszym,StOSOWniedoart.50ust・1iart.51

ust.1pkt2iwzwi評kuzart.56ustawyzdnia27・03.2003r.oplanowaniuizagospodarowaniu
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PrZeStrZennym(t.j.Dz.U.z2017r.poz.1073zp6Zn.zm.)celemdecyzjijestustalenielokalizaqji
mWeStyQjicelupublicznegowoparciuoprzepISyW/wustawy.

BudowaliniielektroenergetycznQjjestinwestyqjazzakresuobiekt6wiurz雀dzehinfrastruktury

technicznej,dlakt6rejzgodniezart.61ust.3ustawyoplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym

niemaobowi脅zkuspe士nieniawymoguart.61ust.1,Pkt.1i2.

Przyjm明CladprzestrzennyzapodstaweksztaItowaniazagospodarowaniaprzestrzennegoiodnoszap

Siedoart.54iart.53ust.3w/wustawydokonanoanalizywarunk6wzagospodarowaniaterenu

Wynik亘iacychzprzepISOWOdrebnych.Wwynikutejanalizystwierdzono:

1)warunkiizasadyzagospodarowaniaterenuorazjegozabudowywynik魂zwymog6w

technoIoglCZnyChisazgodnezprzepISamiodr9bnyml:

●istniejaterenykoliioweistaqiiwodoci雀gowQjnadzia士kacho申j9tyChinwestyqjaoraztereny

drogidqjazdowq,rOlneileine nadzia批achs番siednich.Przedmiotowainwestyqias士uzy

POPraWiestandard6wzaopatrzeniawenergleelektrycznaistniQjapq zabudowy-Sta申

WOdoci脅gow♀1;

●　dzialkipokt6rychprowadzonajestinwestyQjaposiad祖dostepdodrogipubliczneJ鵜

gminnejoznaczonQjwewidenqiigrunt6wibudynk6wjakodzia批anrewid.55/5;

●istniくねCelPrqiektowaneuzbrqjenieterenujestwystarcz明ce dlaobsfugizamierzenia

budowlanego-ZaSileniewenerg19elektrycznazistnic彊cychsystem6w,inwestycjanie

WymagaZaOPatrZeniawpozostalemedia;

●　terenWramaChdocelowychliniirozgraniczqi脅CyChinwesty単dlarealiza申odcink6w

kablowe」SiecielektroenergetyczneJniewymagauzyskaniazgodynazmian9PrZeZnaCZenia

grunt6wrolnychnacelenierolnicze-gruntyWgeWiden函Tk,Ba,POnadtorealizaqa

Sieciowychelement6wurzadze鉦nfrastrukturytechnicznQjniewplywanaustalenieinne写O

ni乞dotychczasowysposobu uzytkowaniaterenuiniepowodujezmianyprzeznaczenla

terenu;

●　ParametrylWSkaZnikizabudowyokreSIonoodnoszapsiedowymog6wtechnoIoglCZnyCh

ZeWZgledunarodzajzabudowy-Obiektyin宜astrukturytechniczneJ;

●　Stanfaktycznyiprawnyterenu-inwesty匂aprowadzonajestnanieruchomostiachonr

ewidencyjnych:72(kol軌55/1(Zak書adWodoci雀g6wiKanalizaQjiSochaczew)wobrebie

geodezyJnymKonary-Leg.PowyzszenieruchomoScistanowiaterenyzainwestowane;
●　decyzia jest zgodna z przepISami odrebnyml-na POdstawie dostepnego w fomie

elektronicznQjPrOgramuSystemuInfomadyPrawnQjLEXprzeprowadzonospecyfikaqie

POWSZeChnie obowi脅ZⅦ旧CyCh przepISOW Odr9bnych w celu ustalenia naich podstawie

Warunk6wizasadzagospodarowaniaterenuorazJegOZabudowy.

Wwynikuanalizyustalono,Zewniosekspelniawymogidowydaniadecy乙il,ZadenprzepISPraWa

materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniulokalizaqlinwestyQji celu publicznego dla

Wnioskowanegoprzedsiewziecia.Biorappoduwag9POWyZszeargumentyorzeczonojakwsenten申.

POUCZENIE

l.JeZelidecy勾aoustaleniulokalizaqjiinwestyqjicelupublicznegowywofujeskutki,Okt6rych

mowawart・36ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym,

PrZePisyart.36orazart.37stosujesi9Odpowiednio(art.58ust.2).
2.Organ,kt6rywydaldecy乙jeoIokalizaqjiinwestyqjicelupublicznegostwierdzajQjwygaSniecie,

jeZeliinnywnioskodawcauzyskalpozwolenienabudowe/przy事eCleZgloszenialubdlatego

terenuuchwalonoplanml♀lSCOWy,kt6regoustalenias雀mneniZwwydanQjdecyzll.

3.Stosowniedoart・28iart.33ust.2orazart.34ustawyzdniaO7.07.1994r.Prawobudowlane(t.

j・Dz.U.z2017r.p?Z.1332zp6Zn.zm.)robotybudowlanenawskazanymtereniemozna

rozpocz脅CnaPOdstawleOStateCZn句decyそ]1OPOZWOleniunabudow9.
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4.NiniQjszadecyzjawi率eorganwiastiwydowydaniapozwolenianabudowe.

5・Decyz]anmle」SZaZOStajewydanapouzyskaniunast9Pし凋CyChuzgodnie血stosowniedoart:60ust.

1ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzemym(t.j.Dz.U.z

2017r.poz.1073zp6Zn.zm.):

-　ZDyrektoremKampinoskiegoParkuNarodowego

岬OStanOWieniez7?ak.・DOso-4082〃9〃8zdつia18.04.2018r.Z砂rektoraKanやimskiegoParku

NcWoめwegou培adクi匂qce/okal宏adeprzedniotoweiimes少dicelupめIiczmgo-bezu14,ag)

6.OdniniQjszqjdecy勾isfudystronomodwolaniedoSamorzadowegoKolegiumOdwolawczegow

Warszawie,ul.Kielecka44,02-530Warszawa,ZaPOSrednictwem W色巨aGminyBroch6ww

teminie14dnioddatyjQjdoreczenia.

7.WtrakciebieguteminudowniesieniaodwoaniaodniniQjszQjd∞yZji,StrOnymOg雀ZrZeCS19

PraWadowniesieniaodwoania,Skladai脅COSwiadczenieozrzeczeniusietegoprawawobecW争ita

GminyBroch6w.

8.ZdniemdorapzeniaW句towiGminyBroch6woSwiadczeniaozrzeczeniuslePraWadowniesienia

Odwo士aniaprzezostatniazestronpost9POWania,decyzjast砧esieostatecznalPraWOmOCnaOraZ

POdlegawykonaniuprzeduplywemteminudowniesieniaodwoania,je左eliwszystkiestrony

ZrZeklysieprawadowniesieniaodwoania.

Inte餌・alnaczeS6ninieiszejdecvziistanowi:

1.Za均CZnikNrl-ZaapZnikgraficznydodecyzjisporz雀dzonynamapiesytuacyjno-WySOkostiowQjw

skalil:500

Otrzymu事挙

1.PeInomocnikwnioskodawcy

2.Stronypostepowaniawgrozdzielnika

3.Aa

〈

第蜜へ,労多言誓/)

乙す甘

l`・毒研α寮短

DowiadomoSci:

1.So!tyswsiKonary-ねczniezobwieszczeniemzdnia29.05.2018r.

ZPrO§baowywieszenienatablicyogloszehsoIectwanaokres14dniipodaniedopublicznqwiadomoSciw

SPOS6bzwycz勾owoprzyjety

PrOjektdecyzJ獲SPOrZ約Zi王a:mgrmZ.AliQjaPQjta-Jaworska

upr.urbanistyczneNr1500

OpIatewwys…頒≠,……‥ZIwp融ono

w軸血.細魚な紳煉れakon剛「zβduG画y

W8SWarszawaOc!dzlatBroch6w

O580150004110011112銅10001
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