
WOJTGM囲YBROCHOW

Broch6w125

05○○88日R○○HOW

BP.6733.8.2018

Broch6w,dnia20.09.2018r.
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OuStaleniuIokalizacjiinwestycjice量upublicznego

Na podstawie art.104ustawy 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.56ustawyzdnia27marca20O3r.o

Planowan中ZagOSPOdarowaniuprzestrzemym(t・j.Dz.U.z2017r.poz.1073zp6Zin.zm.)po

rozpatrzenlu Wniosku z dnia!工06c2の18　rv(data　叩lywu do organu14.06.2018　r.)

uzupeInionegowdniuO3・07・2018r・fimyPGEDystrybucjaS.A.zsiedzib脅wLublinieprzy

ul・Grabarskiej21a,20-340Lublin,OddziaIWarszawa,RejonEnergetycznyPruszk6w,ul.

Wary血skiego4/6,05-800Pruszk6wwimieniukt6rQjdzialapeInomocnikP.MarcinSokoIowski

WykonuJaCyPraCePrOjektowedユa範rmySOKOLENERGE’TYCZKAMarcinSoko霊owski,

ZSiedzibaprzyul.Sobieskiego6/62,02-957Warszawa,OuStalenielokalizaqlmWeSty車Celu

PublicznegoobQjm閏年C叩

budowesiecieIektroenergetycznejkab且owejSNinNwrazzezI雀CZemkabIowymorazstacji

transformatorowqiSN/nNnaterenledzialeknrewid・9?/′2,72,46,45wmlqSCOWOstiKonary

WgminieBroch6w

US廿AllÅM

nastepujapewarunkilokalizacjiinwestycjicelupublicznego:

1.RoDZAJINWESTYCJI:budowasiecielektroenergetycznejkablowejSNinNwrazzezlapzem

kablowymorazstacJltranSfomatoroweうSN/nNnatereniedzia量eknrewid.95/2,72,46,45w

mlqSCOWOSciKonary.InwestyqaobejmuJem・in.budoweliniikablowejelektroenergetycznq

Odiugo飴iok.180,StaCjitransfomatorowejizねCZakablowego.

2・WARUNKI ZABUDOWYI ZASA。Y ZAGOSPODAROWAN賞A TERENU WYNIKAJACE Z

PRZEPISOwoDR耳BNYC離wzakresiewamnk6wzaⅥγartyCh、Wart.54pkt2ustawyzdnia

27.03.2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym:

1)rodzajzabudowy:urZ担Zeniainfrastrukturytechnicznej,

2)funkcjazabudowy:linieelektroenergetyczne,StaCjatransfomatorowa,Z登るcze,

3)warun輔wyrma㌢niaochi.omyfiksz軸owa皿ia鵬uprzestrzennego‥

0lokaliza明　mWeStyql uStala sle W WyZnaCZOnyChliniach rozgranicz明cych

inwestyql WSkazanych na zaねCZniku graficznym do decyz]1Z ZaChowaniem

nastepL凋pyChzasad:

-1ime rOZgranicz年jape drogl POWiatowg oznaczoneJ W eWidenql grunt6wi

budynk6wjakodz誼kanrew誼。45odocelowQjszerokoScido20m(10mod

OSidrogi),

-　SytuOWanie urz印ze五　zgodnie z przepISami odr9bnymii w spos6b

nieogranicz剥apyzagospodaro、潤niaterenu,

O dopuszcza s1写　SytuOWanie urzadzehinfrastruktury w pasach drogowych w

SZCZeg6lnie uzasadnionych przypadkach wynik乞彊cych z ochrony　缶odowiska,

uwarunkowafiterenowychirozwl糾癌technicznう′Ch言e乞eliwarunkitechnicznei

vymogibezp王eCZedstwanatopozwa」ap,ZaZgOdazarzadcydrogl,



o naterenachrolnychlinieelektroenergetyczneprowadzi6wmaksymalnymstopmu

wzd士uzgranic wねsnostii、VnaWl年ZaniudoistmqapyCh system6winfrastruktury

techniczn9],

o gabaryty urzqdzeh wg przepis6Ⅵ′　teChnicznych,StOSOWanie materia16w

POSiadaiapychatestiakc`Sci,rOZWlaZaniatechniczneimaterialywgobowi脅zI凋pyCh

nOm,

o dopuszczasielokalizaq唱urZ如ze五zwl脅ZanyChzfunk〔彊podstawowa,SytuOWanie

StaqiitransfomatoroⅥyChz zapewnieniem dostepudo drogipubliczn匂,gabaryty

Obiektu:

-maksymalnawysokoS6do3m,

一geOmetriadachu:k年tnachyleniapoねciok・5O、

一　SZerOkoS6elewaqji宜ontowej:do3m

4)warun龍ochronySrodowiska:

O teren O擁ty jest fom脅OChrony przyrody jako otulina KampmOSkiego Parku

Narodowego,dlakt6rego obowi年zu]脅PrZePISyRozporzadzeniaRadyMinistr6wz

dnia25.09.1997r.YspiaWieKampinoskiegoParkuNarodowego(Dz.U.Nr132,

POZ.876):OgrOdzemeWmmOumOZliwia6migraqj9drobnychprzedstawicielifauny,

OChronazieleniwiejskiej-Zadrzewieh,Zakrzewieh,

Oinwesty匂a nie zalicza sie do przedsi9WZi卒mogacych znacz争co oddziaywa6na

stodowisko,

O W trakcie budowyi ekspIoataql Obiekt budowlany nie moze powodowa6

PrZekroczeniaokre乱onychstandard6wjakosti缶odowiska,

5)ochrona dziedzictwa kulturowegoizabytk6W:nie wyst写p可をobiekty podleg魂ce

PrZePisomustawyzdnia231ipca2003r.oochroniezabytk6wiopiecenadzabytkami(t.

j.Dz.U.z2017r.,POZ.2187zp6血.zm.),

6)obsIugawzakresiekomunikacjiiinfrastruktnytechnicznej:

0ObslugakomunikacyJnaZ droglPubliczneJ-POWiatoweJOZnaCZOneJW eWidenql

grmt6wibudynk6wjakodzialkanrewid.45,

O ZaOPatrZenie w energle elektryczna　-　Z istnlq脅CyCh system6w

elektroenergetycznych,

Oinwestyqaniewymagazaopatrzeniawwode,Ciepto,OdprowadzeniaSciek6w,nie

generuJenaetaPieekspIoatacjiodpad6w,

O dlaprqiektowanqmWeStyqlZaChowa6odleglostiodwszelkichistm明CyChsiecii

urz脅dzehpodziemnych(Sie6wodociagowa,kanalizapjasanitama,Sie6energetyczna)

inaziemnych(liniakolejowa)wynik秘cezprzepis6wodr?bnych,

O dopuszczas19PrZebudowelStmqapyChsiecllurZadzehpodziermychinaziermych

POuZySkaniuzgodyzarz雀dcy.

7)ochronainteres6wos6btrzecich:Obiektyirobotybudowlanemog年by6realizowane

Ⅵy書acznienazasadachprzewidzianychwarL5ust.1i2ustawyzdniaO7.07.1994r.

Prawobudowlane(t.j.Dz・U.z2018r.poz.1202zp6Zn・Zm.):POSZaJlOWanie,

WyStePuJ年CyCh w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionychinteresow os6b

trzecich,WtymZaPeWnieniedostepudodroglPublicznQl.

8)Linierozgrani専?Ceinwestycjioznaczono.?amaPiesytuacyjno-WySOkoSciowQjwskali

l:1000stanowlapeJZalapznikNrldodecyそ事l.

9)Prqjektowanie,budowaiekspIoataqiaurz脅dzehisiecielektroenergetycznychzgodniez

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

755zp6Zn.zm.).
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10)Wprzypadkukolizjizurz脅dzeni空meliora串wodnychorazzmeliorowanychgmt6w-

ObowiazujeprzestrzeganieprzepISOWuStaWyZdnia201ipca2017r・Prawowodne(Dz.

U.z2017r.poz.1566zp6n.zm・)・Zabraniasieniszczenialubuszkodzeniaurz智dze血

WOdnych.

11)Obiekty budowlane odpowiada6　muszq przepisom Rozporz脅dzenia Ministra

Infrastrukturyzdnia12.04・2002r.wsprawleWarunk6wtechnicznychjakimpowimy

Odpowiada`budynkiiichusytuowanie(t.j.Dz.U.z2015r.poz.1422zp6乞n.zm.),

12)Pr函kt budowlany musispe壬nia6.warunkiRozporz雀dzenia MiIlistra Transportu,

BudownictwaiGospodarkiWodne」Z dnia25.04.2012r.w sprawie szczeg6士owego

Zakresuifomyprqjektubudow上anego(Dz.U.z2012r.poz.462).

UZASADNIENIE

PanMarcinSokofowskiwykon朋CyPraCeWykonl弼CyPraCePrQjektowedlafimySOKOL

ENERGETYCZKAMarcinSoko才owskizsiedzib脅przyul.Sobieskiego6/62,02-957Warszawa

dzia坤雀cyjako peinomocnik宜my PGE D)′StryDuga S.A.z siedzib包W Lublinie przy ul.

Grabarskiej　2la,20-340Lublin,OddziaI Warszawa.Rejon Energe亡yczny Pruszk6w,ul.

Waryhskiego4/6,05-800Pruszk6w,vyStapiIzwnioskiemoustalenielokalizaqlmWeStyqjicelu

Publicznegoob匂ml巧ap匂vbudowesiecielektroenergetyczn匂kablowQjSNinNwrazzezねczem

kablowym sta串transformatorowej SN/nN na terenie dzialek nr ewid.95/2,72,46,45w

mlgSCOWOSciKonary.

Dla przedmiotowego obszaru nie obowlaZしUe mlC]SCOWy Plan zagospodarowania

PrZeStrZemegO,aPOWyZszainwesty(JaWmy§lar[.6ustawy z dnia21sierpnia1997r・O

gospodarcenieruchomostiami(t言・D芸1.し2018r・,POZ.王21zp6Zn.zm.)stanowicelpubliczny

WrOZumieniuteJuStaWy.

WniosekoustalenielokalizaqlinwestyqlCelupublicznegoJeStPOdaniemwrozumieniuart.
63ustawyzdnia14.06.1960r.Kodekspostepowaniaadministracyjnego(t.j.Dz.U.z2017r.

POZ.1257zp6Zin.zm・),Zatem?Prdczwymog6wfomalnychwinien.czyni6.zadoS6imym

Wymaganiomustalonym wprzepISaChszczeg61nycho WprzedmiotoweJSPraWleinwestornie
ui5ciIopIaty skarbowQ丁ZaWnioseにo ustalen王elokalizaqljnwestyqlCelupublicznego oraz

OPねtyskarbow句zaudzie!onep函OmOCnictWO

Wtakiejsy亡uac扉organnapodstawieart.261§li§2ustawyzdnia14czerwca1960r.-

Kodeks post9PC,Wania administrac函ego(t・j.Dz.U・Z2017r.poz.1257z p6Zn.zm.)

WeZWaniem z dnia14・06.2018r.(dor9CZOr)-ym Wdniu28.06.2018r.)wezwalpe裏nomocnika

Wnioskodawcy do uiszczenia w temir⊥ie　7　dni op士aty skarbow9J,Z POuCZeniem,Ze

niezastosowanie si?do powy乞SZegO WeZWania we wskazanym teminie skutkowa6bedzie

ZWrOtemWniosku;atymSamymWniosekniezostanierozpatrzony.

WodpowiedzinawezwarliepeinomocnikW壷〕Skodawcyprzes捉wdniuO3.07.2018r・Za

POSrednictwempocztye」eKtrOnicz二IeiPO†wieldzenieし1iszczenia(坤atyskarbow釣

Tymsamymzgodniezart。61§4KPAorazzal●t。53ustlustawyzdnia27marca2003r.o

Planowaniui.zagospodar叩aniuprzestrzennym(t.j。Dz.U.z2017r.poz.1073zp6Zin.zm.)

wiaSciciele meruChomoScl,na kt6rych bedzielokalizowanaprzedmiotowainwesty匂a zostali

ZaWiadomieni o wszczeclu POStePOWania oraz o przysh〕gL11apymim prawie do czymego

uczestniczen王awpostepowaniunapISmie.nato壷astpozosta嘉estronyowszczecluPOSt9POWania

ZaWiadomionowdrodzeobw王eSZCZ∈咋1WSPOS6o;ZWyCZ空oyoprzJ弓9ty匂.przezsoftysaorazpa

StrOnieintemetow年B工PUrZ申JGmn、、′Broch6w.WtermmlePrZeWidzianymwobwieszczenlu

doorganuniev岬lyn単yodstI・OnPOS吟POWa】1しaZadn(二Wnio轟czytezuwag.
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Obwieszczenieizaw融omic享Zd捕03.07.20」8rJ)rZeSla㌢r6wniezdoSoftysawsi

Konary,Z PrOsb年　O Za、viadom鮒e mieszkafro6w o vISZCZ9Clu POSt9POWania poprzez

WyWleSZenie obwieszczenia m tablicv ogtoszeh solectwa,a ta並e w spos6b zwycz劉OWO

PrZ扉tywdanQj miQiscowosti.Publiczneobwieszczenienastapiiozdniem31ipca2018r.w

Biul印ynieInforma函Publicz塙Urz印uG証nywBl.OChowie(h哩:′’/WWW∴brochow.biprorg.pl)

OraZnatal)licyogtoszeねwUrz写dzieG壷nyBroch6w.Doorganuod stronpostepowamanie

WPlyn申OZadnewnioskiczyte乞uwagj.

PismemzdniaOl.08.2018r.W6jtGminyBroch6wzg。dniezart.53ust・4i5ustawγZdnia

27maroa2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzemym,vyStapi書ouzgodnienie

PrQjektu decyzJI O uStaleniulokalizaqlinwじStyql Celu publicznego dla przedmiotowego

Zamierzenia.Projekttenprzygotowanyprzezosob弓POSla(油谷castosowneuprawnieniazzakresu

urbanistykiprzedstawionyzostaldouzgodnieniawlrvbieart.106KPA.タ

-　DyrektorowiKampmos宙iegoPa丁kuNarodowegostosowniedoart.60usteliart.53ust.4

Pkt7ustawyzdnia27marca2003r-OPlanowa壷uizagospodarowaniuprzestrzemym

(t・j・Dz・U・Z2017r→POZ.1073)。
-　Patistwowemu Gospodarstwu Wc`d鵬軸;Wo(iy PoIskie Zarz社Ziewni w Lowiczu

StOSOWniedoart.60ust.1iart.53ust.4pkt6w/W11StaWyつ

-　PowiatowemuZarzadov′iDr6gwSocha!こZeW子esてOSO一狐iedoart.60ust.1iart.53ust.4

Pkt9w/wustawy.
Do projektu decyz]lO uStalel血‖okal諒↓叩inwesty印celu p南jicz種egO dla przedmiotoweJ

inwestyQjidolapzonezosta互r6wnieえWツmag:えne:腔ePisam亘r師′aZa売却z高畠-PrZygOtOWanePrZeZ

mgrinz.Aliqi9　P♀jte-Jaworsk雀　speqjalist壇　uPraV爪io埠　do sporzadzenia prqiektu decyzjl

(uprawnieniaurbanistycznenr1500)・

Wtokupostepowaniazostalywydanenast弓puj命CePOSt nOwie壷a‥

1.幽Qニ艶壁土血道」逆進迎」(datawpfywudoorgaTu
20.08.2018r.)_迦aKampinoskiegoParkuNarodowe貧ouzgadniai包celokaliza明

PrZedmiotoweJmWeStyCJlcelup-1blicznego;

2.Postanowienje__呈塑k二王Z里±E追幾6J盟i2Qife包蓮L迫逝遡坦エ(datawplywu do

Organu20.08.2ou8r.)幽_脚垣迫uzgadnic南ceprzedmiotow脅

inwesty(諦wpasieipozapasemdrogipowiatowej Nr3805WBroch6w-W61ka

Smolana-Strqうec-WolaPasiko丘ska(dz.mewid.45)natereniegminyBroch6w.

Pozostaleorganyuzgadniz由Ceniezz函Iystanowiskawteminie14dnioddniadoreczenia

WyStapieniaouzgodnienie.Wzwi評kuzpowy2szymzgodniezart.53ust.5cytowan ustawy,

uzgodnienieuwazasi zadokonane.

Organnapodstawieart.9,10i36KPAorazzart.53ust・1ustawyzdnia27marca2003r.

OPlanow叫Tizagospodarowaniuprzestrzemym(t・j.Dz.U.z2017r.辛Z.1073zp6Zn・Zm.)

ZaWiadomlememZdnia14.08.2018r.,POinfomowalstronyoniezalatwlemuSPraWyWtemlinie

OkreSIonymwart.35Kpazewzg1写dunaprzed九直弼sieprocedureprzygotow叩CZaPrqjektu

decyzji.Wobecpowyzszegoorgannapostawieart.36Kpawyzmaczyinowytermmrozpatrzenia

SPraWy,jednoczeiniepoucz到apOPraWiedowniesieniaponaglenia.

Obwieszczenieizawiadomi平ezdnia14・08.2018r.p誓誓皿Or6wnie乞doSoftyrsawsi

Konary,ZPrOst)脅OZaWiadomiememieszkafic6woniezalatwleniusprawywteminiepoprzez

WyWleSZenie obwieszczenia na tablicy ogtoszeh solectwa,a takze w spos6b zwyczq]OWO

PrZ)塵tywdanQjmiejscowoSci.Publiczneobwieszczenienast糾癌ozdniem14sierpnia2018r.w

BiuletynieInfomaqjiPublicznejUrz申uGminywBrochowie(http://www.brochow.bip.org.pl)

OraZnatablicyogIoszehwUrzedzieGminyBroch6w.
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Dziak勧cnapodstawieart.10§1KPAorganzawiadomic享mzdnia29.08.2018r.

POinfomowalwszystkiestronypostepowaniaowydanychpostanowleniachorazozgromadzeniu

Peをnegomateria山dowodowegowprzedmiotowq)SPraWiestanowlaCegOPOdstawerozstrzygmeCla

administracylnegOOraZOmOZliwostiwypowiedzeniasleCOdozebranychdowod6wimateria16w

OraZ Z量oZeniako血cowego oSwiadczenia,W teminie7dniprzewidzianym wzawiadomieniu do

OrganuOdstronypost9POWanianiewplyne士yzadnewnioskiorazuwagi.

Dziaねj脅cnapodstawieart.9,10§1i49§=?2KPAorazart.53ustlustawyzdnia27marca

2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(t・j・Dz・U・Z2017r.p?Z.1073zp6in

Zm.)orga踊・dniu29・08.2018r.、Wdl地eob、Vieszczenia,a亡ckzewspos6bzwyczapyoprz鵬tyw

gminieBroch6w,Za、壷domi王ws)ZySt氏ie誼onypostepowal高ま。Wydarl)′Chpostanowleniachorazo

ZgrOmadzeniupe壬negomaterialudo、yVOdoWegc,WPrZedmiotowqiSPraWie・StanOWlaCegOPOdstawe

rozstrzygm?CiaadministracyjnegO。l.aZOmO却wostiwypowiedzenias19COdozebranychdowod6w

imateria士6worazzうo乞eniakchcowegooSwiadczenia,Publiczneobwieszczenienastapi士ozdniem29

Sierpnla　2018　r.w BiuletynieInforma串　Publiczn匂　Urz申u Gminy w Brochowie

(http:〃www.brocho、¥′・bip.org.pl)ol.aZnatablicyogfosze五wUrzedzieGminyBroch6w.Doorganu

Odstronpostapo、Vanianiewplyr鳴lohadrieOSv/iadcze11ie.

Rozpatr明C ri11均SZ雀SPI-aw?Stwierdza sxp,Ze tercn oflietyinwestyqIa nie posiada

mleJSCOWegOPlanuZagOSPOdarow祖iapr乞eStr2鳥肌CgO.Wzwiaz敗uZPOWy乞SZym,StOSOWniedo

art・50ust・1iart・51usと・1pk亡2iwzwl評kuzart.56ustawyzdnia27.03.2003r.oplanowaniu

izagospodarow’aniuprz,eSt∫Zemym(t.j.Dz.U.z2017r.poz.10’73z.p6ねzm.)celemdecy却

jestustalenielokaliza串inwesty串Celupublicznegowopal℃1uOPrZePISyW/wustawy.

Budowalinii elektl・Oerlerge亡yCZne」JeS〔inwes-〔y鋤　Z Zakresu obiekt6wi urzadzeh

infrastruktury techniczneJ,dla kL6reJ ZgOdnie z art・6l ust・3ustawy o planowaniui

ZagOSPOdarowaniupr7eStrZennymniemaobowl冬Zkuspe拙eniawymoguart・61ust・1.pkt・1i2.

Przy】ml凋Cladprzestrzemyzapodstaw9ksztaItowaniazagospodarowaniaprzestrzemegoi

Odnoszap sle do art・54i art・53　ust・3　w/w ustawy dokonano analizy warunk6w

ZagOSPOdarowania terenu wynik瑚CyCh z przepIS6w odr9bnych.W wyniku t匂　analizy

StWierdzono:

1)warunkiizasady zagospodarowaniaterenu orazjego zabudowy wynik牽i包zvymog6w

technoIoglCZnyCnisazgodnezprzepISamiodrebnvmi:

●ism王eJq terenンk諒joⅥ▼e`∴Sta型Wodocingo、凋i droglPOWiatoweJ na dzia批ach

Objetycl∴nⅥeSty揃CiaZ terany rOlne na dziaikach sasiednich.Przedmiotowa

imwestyqaSlu2,yPOPraw壷s融da「。6wraopatrzeniawenergieelektrycznalStni〔彊cq

ZabudoⅥ′y-Sta串wodoci鵡O†噂○

○　dzia批ipo轟62.yChprow′adzo皿叫eStirIWeStyqaPOSiad魂dost竿pdodrogipubliczn?J-

POW高tovreJOZnaCZOn釣WeWjdencjlgmnt高/ibudynk6wjakodzialkanrewid.45;

eistniejapei p重句ektowane uzbrQJenie terenuJeSt WyStarCZ明Ce dla obslugi

Zamierzenia budewlanego　--　Zasilenie w energ19　elektryczna zistnl明CyCh

SyStem6W言nwe叫やariewymagazaopatrzeniaWPOZOStalemedia,

●　teren W ra膿a(●h docelowych血iirozgranic堆履CyCh壷westy車dlarealizaqlSieci

elektroenerge†yczn鏑　nie wymaga uz)7Skania zgody na zmiane przeznaczenia
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