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DECYZJANr309.2018

OuStaleniulokaIizacjiinwestycjiceIupubIicznego

Na podstawie art.104ustawy z dnia14　czerwca1960　r.Kodeks postepowania

administracyjnego(t・j.Dz.U.z2017r・POZ.1257zp6血.zm.)orazart.50ust.1,art.50ust.2a,

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

Planowa中izagospodarowaniuprzestrzemym(t・j.Dz.U.z2017r.poz.1073zp6血.zm.)po

rozpatrzenluWnioskuzdniaO6.04.2018r.(datawplywudoorganull.04.2018r.)fimySIME

POLSKASp.zo.o・ZSiedzibaw Sochaczewie,ul.Warszawska31,96-500Sochaczeww

imieniukt6rejdzialapehomocnikPaniMagdalenaZielihskaoustalenielokalizaq1mWeStyqii

CelupublicznegoobQjml閏p♀!:

budowe sieci gazowqi Sredniego ciinienia na terenie dzialek o nr ewid.122/1i180w

mlgSCOWOSciJan6wwgminieBroch6w

USTALAM

nastq婚ujapewarunkiIokalizacjiinwestycjicelupublicznego:

1.RoDZAJINWESTYCJI:budowasieclgaZOW匂SredniegociSnienianatereniedzialekonrewid.

122/li180wml句SCOWOSciJan6w.Inwestycjaob匂muJem.in.wykonaniesieciod量ugoあiok.

410m.

2.WARUNKI ZABUDOWYI ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE Z
PRZEPISOwoDREBNYCHwzakresiewarunk6wzawartychwart.54pkt2ustawyzdnia

27.03・2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym:

1)rodzajzabudowy:皿Z雀dzeniainfrastrukturytechnicznej,

2)細nkcjazabudowy::ie6gazowa,

3)warunkiiwym誓anlaOChronyiksztaItowaniaIaduprzestrzenne写o:

01okalizaqemWeStyqjiustalasleWWyZnaCZOnyChliniachrozgranlCZapCyChinwestyqii

WSkazanych na za時zniku graficznym do decyz〕1Z ZaChowaniem nast9PIUapyCh

zasad:

-Wliniachrozgranicz明CyChdroglgmmneJOZnaCZOneJWeWidenqlgrunt6wi

budynk6wjakodzialkanrewid.180i122/1odocelowqszerokoSci15m-7,5m

Odosidrogl,

-W SPOS6b nieograniczapcy zagospodarowania terenu,Z ZaChowaniem

Odpowiednichodleglostiodobiekt6wbudowlanychiurz脅dzehuzbrqjeniaterenu

ZgOdniezprzepISamitechniczno-budowlanymi,

O dopuszczasi9SytuOWanieurz雀dzehinfrast則kturywpasachdrogowychwszczeg6lnie

uzasadnionych przypadkach wynikajapych z ochrony Srodowiska,uWarunkowah

terenovychi rozwl翠ah technicznych,je乞eli waruIlki technicznei wymogl

bezpleCZedstwanatopozwalさ轟,ZaZgOd雀zarz雀dcydrogi,

O ZaChowaniei zagospodarowanie stref kontroIowanych dla gazoclngu ZgOdnie z

PrZePISaniodrebnyml,

O Siec gazow雀PrOWadzi6w maksymalnym stopnlu WZdIuz granic wlasnoScii w

nawlaZaniudoistni〔弱cychsystem6winfrastrukturytechniczneJ,



O gabarytyurz軸zehwgprzepis6wtechnicznych,StOSOWaniemateria壬6wposiadajapych

atestjakoSci,rOZWi年zaniatechniczneimaterialywgobowi雀zujapyChnom,

4)warunkiochronySrodowiska:

O teren O切etyJeSt fom智ochrony przyrody jako otulina KampmOSkiego Parku

Narodowego,dlakt6rego obowi雀zI曲るPrZeplSyRozporzadzeniaRadyMinistr6wz

dnia25・09.1997r.w平awieKampinoskiegoParkuNarodowego(Dz.U.Nr132poz.

876):OgrOdzenie wlmO umOZliwia6migraqie drobnych przedstawicieli fauny,

OChronazieleniwiejskiej-Zadrzewieh,Zakrzewieh,

Oinwestyqia nie zalicza si9do przedsiewzie6mogacych znaczaco oddzialywa6na

Srodowisko,

O W trakcie budowyi ekspIoataqji obiekt budowlany nie moze powodowa6

PrZekroczeniaokreSIonychstandard6wjakostistodowiska,

5)ochrona dziedzictwa kuIturowegoi zabytk6w:nie wystepuj包obiekty podleg轟Ce

PrZePisomustawyzdnia231ipca2003r.oochroniezabytk6wiopiecenadzabytkami(t.

j.Dz.U.z2017r.,POZ.2187zp6Zn.zm.),
6)obsIugawzakresiekomrnikacjiiin請ostruktnytechniczn帝

0Obslugakomunikacy」naZdrogipubliczne十gmlmeJ,

O ZaOPatrZeniewgaz-ZistnlgapyChsystem6w,

OinwestyQja nie wymaga zaopatrzenia w energle elektryczna,WOd?,Ciepfo,

Odprowadzeniastiek6w,niegene叩enaetaPieekspIoataQjiodpad6w,

O dlaprQjektowanqImWeStyqlZaChowa6odleglostiodwszelkichistnl♀賂CyChsiecii

urz雀dzeh podziermych(wodoci脅g,telekomunika匂a,kanaliza匂a sanitama)i

naziemnychwynikajapezprzepISOWOdrebnych,

O dopuszczas19PrZebudoweistni弱cychsieciiurzqdzehpodziermychinaziemnychpo

uzyskaniuzgodyzarz年dcy.

7)ochronainteres6wos6btrzecich:Obiektyirobotybudowlanemog雀by6realizowane

Wy書acznienazasadachprzewidzianychwart.5ust.1i2ustawyzdniaO7.07.1994r.Prawo

budowlane(t・j・Dz.U.z2017r.poz.1332zp6Zn.zm.):PO平anOWanie,ySteP函cychw

Obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionychinteresow os6b trzecich,W tym

ZapeWnieniedostepudodrogipubliczn叫

8)Linie rozgraniczz弱ceinwestyQjioznaczono na mapie zasadniczej w skalil:1:1000

(zmniejszeniezeskalil:500)stanowi申ZalapznikNrldodecyzji.

9)Pr句ektowanie,budowaiekspIoatacjalnWeStyQjizgodniezRozporz申zeniemMinistra

Gospodarkiz dnia26.04.2013r.w sprawie warunk6w technicznychjakim powimy

Odpowiada6siecigazoweiichusytuowanie(Dz.U.z2013r.poz.640).

10)Obiektybudowlaneodpowiada6muszaprzepisomRozporz社zeniaMinistraInfrastruktury

Z dnia12.04.2002r.w sprawie warunk6w technicznychjakim powinny odpowiada6

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

11)Prqjekt budowlany musi spelnia6warunki Rozporz脅dzen二a Ministra Transportu,

BudownictwaiGospodarkiWodnejzdnia25.04.2012r.wsprawleSZCZeg61owegozakresu
ifomypr句ektubudowlanego(Dz.U.z2012r.poz.462).

UZASADNIENIE

Pani Magdalena Zie皿ska pehomocnik firmy SIME POLSKA Sp.z o.0.Z Siedzib脅W

Sochaczewie,ul.Warszawska31,96-500Sochaczewwystapilazwnioskiemoustalenielokalizaql
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inwestyqiicelupublicznegoobqjm申即事budowesiecigazowQjstedniegociSnienianatereniedzialek

OnreWid.122/1i180wml♀)SCOWOSciJan6w.

Dlaprzedmiotowegoobszarunieobowiaz叫eml♀JS∞WyPlanzagospodarowaniaprzestrzemego,

apoⅥγ2szainwesty匂awmySlart.6ustawyzdnia21sierpnia1997r.ogospodarcenieruchomostiani

(t・j.Dz.U.2018r.,POZ.121)stanowicelpublicznywrozumieniutejustawy.

Zgodniezart.61§4KPAorazzart.53ustlustawγZdnia27marca2003r.oplanowaniui

Z?gOSPOdarowaniuprzestrzennym(t・j.Dz.U.z2017r.po千・1073zp6Zn.zm.)wha§ciciele

nleruChomoSci,nakt6rychbedzielokalizowanaprzedmiotowamWeStyqjazostalizawiadomienio

WSZCZeClu POStePOWania oraz o przysfug鴫Cymim prawie do czynnego uczestniczenia w

POStePOWaniu napiSmie,natOmiastpozostale stronyowszcz9CluPOStePOWaniazawiadomionow

drodzeobwieszczeniaiwspos6bzwy9Z空OWOPny蒔旬互przezsoftyrsaoraznastronieintemetowQj

BIPUrzeduGminyBroch6w.WtemmlePrZeWidzianymwobwieszczeniudoorganuniewplyn91y

Odstronpost9POWaniazadnewnioskiczytezuwag.

Obwieszczenieizawiadomieniezdnia12.04.2018r・PrZeSfanordⅧiezdoSoftysawsiJan6w,.Z

PrO5baozawiadomienlemieszkahc6wowszcz印luPOSt9POWaniapoprzezwywleSZenieobwieszczema

natablicyog青oszehsolectwa,atakZewspos6bzwyczむvwoprz)庇tywdanQjmiQjscowoあi.Publiczne

Obwieszczenienastapilozdniem12kwietnia2018r.wBiuletynieInfomaqjiPublicznQj Urzedu

GminywBrochowie(http://www.brochow.bip.org.pl)oraznatablicyogIoszehwUrzedzieGminy

Broch6w.Doorganuodstronpostepowanianiewplyn91ozadnewnioskiczytezuwagi.

PismemzdniaO7.05.2018r.W6jtGminyBroch6wzgodniezart.53ust.4i5ustawyzdnia27
marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym,yStapi士ouzgodnienieprojektu

decyz〕1OuStaleniulokaliza車inwestyQjicelupublicznegodlaprzedmiotowegozamierzenia.Projekt

tenprzygotowanyprzezosob9POSiad(弱C雀stOSOWneuPraWnieniazzakresuurbanistykiprzedstawiony

ZOStaldouzgodnieniawtrybieart.106KPA,
一　DyrektorowiKampinoskiegoParkuNarodowegostosowniedoart.60ust・1iart.53ust.4pkt

7ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(t.j.Dz.

U.z2017r.poz.1073),

Do projektu decy匂io ustaleriulokaliza申inwesty車Celu publicznego dla przedmiotow匂

inwestyqjido車zonezostalyr6unieZwymaganeprzepisanliprawazalapzniki鵜PrZygOtOWanePrZ?Z

mgrinz.Ali函PQjte-Jaworsk雀SPeqjalistk9uPraWmOnadosporzadzeniaprqiektudecyzji(uprawnienla

urbanistycznenr1500).

Wtokupost9POWaniawplyn91oPostanowienieznak:DOso-4082/37/18zdnia21.05.2018r.(data

WP身ywu do organu29.05.2018r.)Dvrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniaj雀ce

lokalizaqjeprzedmiotow亭iinwestyQjicelupublicznego,

Dziafajapnapodstawieart.10§1oraznapodstawieart.36KPAorganzawiadomieniemzdnia

30.05・2018r.poinfomowalwszystkie strony postepowaniao wydanych postanowieniach oraz o

ZgrOmadzeniu peinego materialu dowodowego w przedmiotow♀JSPraWie stanowICegO POdstawe

rozstrzygn19CiaadministracyjnegoorazomoZliwoSciwypowiedzeniasleCOdozebranychdowod6wi

materia掃wizIo乞eniakohcowegooSwiadczenla,atakzepoinfomowalstronyoniezalatwieniusprawy

Wteminie okreSIonym wart.35Kpazewzgledunaprzed士u牽jap雀slePrOCedur uzgodnieniow雀

Prqjektu decyかWobec powyZszego organ na postawie art.36Kpa wyznaczyふnowy temin

rozpatrzeniasprawy,jednoczeSniepouczapcoprawiedowniesieniaponaglenia.Wteminie7dni

PrZeWidzianymwzawiadomieniudoorganuodstronpostepowanianiewplyn91yあdnewnioskioraz

uWagl.

Dzia均apnapodstawieart.9,art.10§1,art.36iart.49§1i§2KPAorazart.53ustlustawyz

dnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzemym(t・j.Dz.U.z2017r..poz.

1073zp6Zn.zm.)organwdniu30.05.2018r.wdrodzeobwieszczenia,ata蛙蛤wspos6bzwycz利owo

PrZyietywgminieBroch6w,ZaWiadomi士wszystkiestronypost9POWaniaowydanychpostanowieniach

OraZ O ZgrOmadzeniu pehego materialu dowodowego w przedmiotowg sprawle,StanOWl雀CegO
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POdstawerozstrzygnleCiaadministracyinegOOraZOmO21iwoscIWyPOWiedzenias19COdozebranych

dowod6wimateria施w oraz z士02enia ko允cowego oSwiadczenia,ata睦e poinfomowal strony o

niezalatwieniusprawywteminieokre釘onymwart.35Kpazewzg19dunaprzedfuZajap脅S19PrOCedure

uzgodnieniowaprqjektudecy乙ji.WobecpowyZszegoorgannapostawieart.36Kpawyznaczylnowy

teminrozpatrzeniasprawy,jednocze鉛iepoucz弼COPraWiedowniesieniaponaglenia.Publiczne

Obwieszczenienastapifozdniem30m布a2018r.wBiuletynieInfomaqjiPublicznQjUrzeduGm王ny

WBrochowie(http://www.brochow.bip.org.pl)oraznatablicyogfosze允wUrzedzieGminyBroch6w.

DoorganuodstronpostepowanianiewplynefoZadneoSwiadczenie.

RozpatrujacniniQjsz智sprawestwierdzasie,deterenobj印yinwestyqjanieposiadami匂SCOWegO

Planuzagospodarowaniaprzestrzemego.Wzwi脅ZkuzpowyZszym,StOSOWniedoart.50ust・1iart.51

ust.1pkt2iwzwi雀Zkuzart.56ustawyzdnia27.03.2003r.oplanowaniuizagospodarowaniu

PrZeStrZennym(t・j.Dz.U.z2017r.poz.1073zp6Zn・Zm.)celemdecyzjijestustalenielokalizaQji
mWeSty匂icelupublicznegowoparciuoprzepisyw/wustawy.

Odnoszapsiedoart.53ust・3w/wustawydokonanoanalizywarunk6wzagospodarowaniaterenu

Wynikz弱cychzprzepISOWOdr9bnych.Wwynikutejanalizystwierdzono:

1)warunkiizasady zagospodarowaniaterenu oraz.jego zabudowy wynik斬z wymog6w

technoIoglCZnyChis包zgodnezprzep置Samiodrebnyml:

●istni句edrogapublicznagminnanadzialkacho跡trychinwestyqi包orazrolniczaprzestrzeh

PrOdukcyjnazabudowazagrodowaimieszkaniowajednorodzinnanadzialkachsasiednich.

Przedmiotowainwestysiasfuzypoprawiestandard6wzaopatrzeniawenergi§istniQjapQji

Planowanejzabudowy.

●　dzialkipo kt6rych prowadzonajestinwestyQja posiadz弱dostep do droglPublicznej-

gminneJOZnaCZOnqiWeWidenqjigrunt6wibudynk6wjakodzia批anrewid.180;

●istnic彊CelPrqjektowane uzbrqjenie terenujest wystarcz明Ce dla obsfugizamierzenia

budowlanego-ZaSileniewgazzistniqiapychsystem6w,inwestyqjaniewymagazaopatrzenia

WPOZOStalemedia;

●　teren Wliniach rozgranicz牛脂CyChinwesty匂i nie wymaga uzyskania zgody na zmian9

PrZeZnaCZenia grunt6w rolnych na cele nierolnicze-grunty Wg eWidenQjidr,POnadto

realiza匂vsieciowychelement6wurzadzefiinfrastruktnytechnicznQjniewplywanaustalen三e
mnegOnizdotychczasowysposobuuzytkowaniaterenuiniepowodujezmianyprzeznaczenla

terenu,

●　ParametrylWSka如ikizabudowyokreSIonoodnoszapsi9dowymog6wtechno賞oglCZnyChze

WZg19dunarodz勾zabudowy-ObiektyinfrastrukturytechniczneJ,

●　Stanfaktycznyiprawnyterenu-inwestysjaprowadzonajestnanieruchomo5ciachonr

ewidencyJnyCh:122/1i180　w obrebie geodezyjnymJan6w-Jan6wek.PowyZsze

nieruchomoScistanowiadrog9gmimalS雀wiasnoあi雀GminyBroch6w,

●　docelowelinierozgranicz明CedrogigminneyoszerokoSci15mokreSIonoodnoszapsiedo

PrZePISOWOdrebnych-Rozporz智dzeniaRadyMinistr6wzdniaO2.03.1999r.wsprawie

Warunk6wtechnicznych,jakimpow平yodpowiada6drogipubliczneiichusytuowanie@z.

U.Nr43poz.430zp6Zn.zm.)m糾apnawzg19dzieuzyskanieprawidtowychparametr6w

technicznychdr6gwklasielokalnejorazmoZliwoS6sytuowaniauzbrQjeniaterenu.

●　decyzja jest zgodna z przepISami odrebnymi-na POdstawie dostepnego w fomie

elektroniczneJPrOgramuSystemuInformacjiPrawnejLEXprzeprowadzonospecyfikac彊

POWSZeChnie obowi雀zし弼CyCh przepISOW Odr9bnych w celu ustalenia naich podstawie

Warunk6wizasadzagospodarowaniaterenuorazJegOZabudowy.

Wwynikuanalizyustalono,Zewniosekspe王niawymogidowydaniadecyz】l,ZadenprzepISPraWa

materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniulokalizaql mWeSty匂i celu publicznego dla

Wnioskowanegoprzedsiewzi9Cia.Biorappoduwag9POWyZszeargumentyorzeczonojakwsentenqji.
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POUCZENIE

l.Je乞elidecy之iaoustaleniulokaliza串inwestyqjicelupublicznegowywo坤e skutki,Okt6rych

mowawart.36ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym,

PrZePisyart・36orazart.37stosujesieodpowiednio(art.58ust.2).

2.Organ,kt6rywydaldecyzj?OIokaliza函inwestyqiicelupublicznegostwierdzajQjwyga餌i印ie,

je2eliimywnioskodawcauzyskalpozwolenienabudowe/przyJ印leZgloszenialubdlategoterenu

uchwalonoplanml句SCOWy,kt6regoustaleniasammenizwwydanQjd∞yZll.

3"　Stosowniedoprzepis6wustawyzdnia21.03.1985r.odrogachpublicznych(t.j.Dz.U.z2017r.

POZ.2222zp6Zn.zm.)lokalizowanieurzadze五infrastrukturytechnicznQj wpasiedrogowym

WymagaZeZWOleniawiaSciwegozarzadcydrogl.

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

j.Dz.U・Z2017r.poz.1332z p6乞n.zm.)roboty budowlane na wskazanym terenie mozna

rozpocza6napodstawieostatecznQjdecy乙)lOPOZWOleniunabudow9.

5・Ninigjszadecyzjawiazeorganwね§ciwydowydaniapozwolenianabudowe.

6.DecyzJammeJSZaZOStajewydanapouzyskaniunast9PI明pyChuzgodnie血stosowniedoart:60ust.

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

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

-　ZDyrektoremKampinoskiegoParkuNarodowego

げostanowieniezmk.・DOso-4082β7/18zd所a21.05.2018r.DV.ektoraKanやinos巌egoParku

NcWo虎)WegOuZgad房dyqcelokalka擁przedmioto喉jim,eS少少icelupubliczmgo-bezuw喝)

7・OdniniQjszQjdecyzjisfudystronomodwolaniedoSamorzadowegoKolegiumOdwolawczegow

Warszawie,ul.Kielecka44,02-530Warszawa,ZaPOSrednictwem WQjtaGminyBroch6ww
teminie14dnioddatyj匂doreczenia.

8.WtrakciebieguteminudowniesieniaodwoaniaodniniQjszQjdecyzji,StrOnymOgaZrZeCSle

PraWadowniesieniaodwolania,Skladz弱coSwiadczenieozrzeczeniusietegoprawawob∞W句ta

GminyBroch6w.

9.Zdniemdor印zeniaWOjtowiGminyBroch6woSwiadczeniaozrzeczenius19PraWadowniesienia

Odwo王aniaprzezostatni zestronpostepowania,decyzjastedesieostatecznalPraWOmOCnaOraZ

POdlegawykonaniuprzeduplywemteminudowniesieniaodwolania,je2eliwszystkiestrony
ZrZeklysi9PraWadowniesieniaodwofania.

Inte鑓・alnacze鐘nirieiszejdecvzjistanowi:

1.ZaねCZnikNrl-ZaI雀cznikgraficznydodecyzjisporzadzonynamapiezasadniczQjwskalil:1000
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Otrzymし据:

1.Peうnomocnikwnioskodawcy

2.Stronypost9POWaniawgrozdzielnika

3.Na

PrOjektdecyzJISPOrZ如Zi書a:mgrinz.AliQjaPQjta-Jaworska

upr.urbanistyczneNr1500




