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DECYZJANr3.2019

OuStaleniuloka獲izacjiinwestycjice看upublicznego

Na podstawie art.104ustawy z dnia14czerwca1960r.Kodeks postepowania

administra〔ryjnego(t.j.Dz.U.z2018r.poz・2096)orazart.50ust・1,art・50ust・2a,art.51ust.1

pkt2,art・53ust・3,art.54,art・55iart.56ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniui

zagospodarowaniuprzestrzennym(t・j・Dz.U.z2018r.poz.1945)porozpatrzeniuwnioskuz

dniall.09.2018r.(datawp書ywudoorganu13.09.2018r.)uzupe量nionegowdniuO2.10・2018r.

fimyPGEDystrybucjaS.A.zsiedzibawLublinieprzyul.GrabarskiQj21a,20-340IJublin,W

imieniuktdrQjdzialape士nomocnikP.PiotrZawadzkiwykonuJapyPraCePrOjektowedlafirmy

BiuroProjekJt6wPROZAWzsiedzibawSochaczewieprzyul.Kochanowskiego46,96-500
SochaczewoustalenielokalizaqjiinwestyqjicelupublicznegoobQjmujap匂v

budoweodcinkakab萱ow匂SiecielektroenergetycznejSN15kVnatereniedzialekonrew・6/2,

14,63wmlqSCOWOstiWi萱czeTu量owskieinrew・158wmlQ]SCOWOSciMiszorywgmmle

Broch6w

USTALAM

nastepuj糾ewarunkiIokaIizacjiinwestycjicelupubIicznego:

1.RoDZAJINWESTYCJI:budowaodcinkakabloweJSiecielektroenergetycznej SN15kVna

tereniedziaねko mew.6/2,14,63wmlgSCOWO料iWilczeTulowskieinrew.158w

mlqiSCOWOstiMiszory.Inwesty車vobejmuJem.in.budow1iniikablow句elektroenergetyczneJ

Od書ugoSciok.7700m.

2.WARUNKI ZABUDOWYI ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE Z
pRZEPISOwoDREBNYCHwzakresiewarunk6wzawartychwart・54pkt2ustawyzdnia27

marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzemym:

1)rodzajzabudowy‥Obiektyinfrastrukturytechnicznej,

2)funk垂zabudowy:linieelektroenergetyczne,

3)warunkiiwy竺ganiaochronyikszta量towaniaIaduprzestrzennego:

0lokaliza排mWeStyqjiustalasleWWyZnaCZOnyChliniachrozgranlCZ明CyChinwestyql

wskazanychnaza時znikugraficznymdodecyzJIZZaChowaniemnast制的pych

zasad:

-1inie rozgranicz明ce droglPOWiatow句oznaczone」W eWidenqlgrunt6wi

budynk6wjckodzialkiurew.6/2,63i158odocelowQjszerokostido20m(10

modosidrogi),

-SytuOWanie urzadzeh zgodnie z przepisani odrebnymii w spos6b

nieogranicz卿y ZagOSPOdarowania terenu,Z ZaChowaniem odpowiednich

odleg書oSciodobie]諭wbudowlanychiurzadzehuzbrqjeniaterenuzgodniez

przepISamitechniczno-budowlanymi,

odopuszczasiesytuowanieun却zehinfrastrukturywpasachdrogowychwszczeg61nie

uzasadnionychprzypadkachwynik砧apychzochronyfrodowiska,uWarunkowah

terenowychi rozwl智Za血technicznych,jeZeli warunki technicznei wymogl

bezpleCZehstwanatopozwala彊,ZaZgOdazarzadcydrogi,



O naterenaChrolnychlinieelektroenergetyczneprowadzi6wmaksymalnymstopnlu

WZd書uzgranicwlasnoSciiwnawl雀Zaniudoistnic彊cych system6win宜astruktury

techniczneJ,

O gal)arytyurZ智dzehwgprzepis6wtechnicznych,StOSOWaniemateria16wposiadajapych

atestjakoあi,rOZWi雀zaniatechniczneimaterialywgobowi雀Zujapychnom,

4)warunkiochronySrodowiska:

O terenObjetyjestfom年ochronyprzyrodyjcko:

-OtulinaKanpmOSkiego ParkuNarodowego,dlakt6rego obowi鮮明雀przepISy

Rozporz智dzenia Rady Ministr6w z dnia25wrzeSnia1997r.w sprawie

KampinoskiegoParkuNarodowego(Dz.U.z1997r.,Nr132,POZ.876):OChrona

Zieleniwiejskiej-Zadrzewie血,Zakrzew宣en,

-WarszawskiObszarChronionegoKrかbrazu,dlakt6regoobowiaz朋PrZePISy

RozporzedzeniaWqiewodyMazowieckiegoNr3zdnia131utego2007r.w
SPraWie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu-OChrona zieleni

Wiejskiej-ZadrzewlenPrZydroznych,

OinwestyQja nie zalicza sie do przedsi9WZleC mOgapyCh znacz脅co oddziaywac na

Srodowisko,

O W trakcie budowyi ekspIoataqii obiekt budowlany nie moze powodowa6

PrZekroczeniaokreSIonychstandard6wjakostiSrodowiska,

5)ochrona dziedzictwa kulturowegoizabytk6w:nie wystepl彊obiekty podleg牽iape

PrZePisomustawyzdnia231ipca2003r.oochroniezabytk6wiopiecenadzabytkami(t.

j.Dz.U.z2018r.,POZ.2067),
6)obsIugawzakresiekomrnikaqjiiinfrastruktnytechnicznej:

0ObsfugakomunikacyJnaZdrogipubliczneJ-POWiatoweJ,

O ZaOPatrZeniewenergieelektryczna-ZistniQjapychsystem6welektroenergetycznych,

OinwestyQjaniewymagazaopatrzeniawwode,Ciep量o,Odprowadzenia飴iek6w,nie

generuJenaetaPieekspIoataQjiodpad6w,

O dlaprqjektowanq)mWeStyqjizachowa6odleglostiodwszelkichistnic弱cychsiecii

urzadzehpodziemnych(Sie6wodocingowa,Sie6energetyczna)inaziemnych(linia

kolgivwa)vynikc彊cezprzepis6wodr9bnych,

O dopuszczaslePrZebudoweisthiくねcychsieciiurz智dzehpodziermychinaziermychpo

uzyskaniuzgodyzarzqdcy.

7)ochronainteres6wos6btrzecich:Obiektyirobotybudowlanemog智by6realizowane

Wy書脅cznienazasadachprzewidzianychwart・5ust・1i2ustawyzdnia71ipca1994r.

Prawo budowlane(t.j.Dz・U.z2018r・,POZ.1202z p6Zn.zm.):POSZanOWanie,

WyStePujapychwobszarzeoddzialywaniaobiektuuzasadnionychinteres6wos6btrzecich,

WtymZaPeWnieniedostepudodrogipubliczn♀).

8)Linie rozgIanicz細einwestyQjioznafZOnO namaPie zasadniczej w skalil:2000

StanOWlapeJZalapznikiNrli2dodecyzll.

9)Prqjektowanie,budowaiekspIoatapjaurz智dzehisiecielektroenergetycznychzgodniez

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

755zp6Zn.zm.).

10)Wprzypadkukoliかzurz坤venip竺imeliora串wodnychorazzmeliorowanychgrunt6w-

Obowi脅z可eprzestrzeganieprzepIS叩uStaWyZdnia201ipca2017r.Prawowodne(t.j.Dz・

U.z2018r.poz.2268)・Zabranias19niszczenialubuszkodzeniaurzadzehwodnych.
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11)Obiektybudowlaneodpowiada6m†SZaPrZePisomRozporzadzeniaMinistraInfrastruktury

zdnia12kwietnia2002r.wsprawleWarunk6wtechnicznychjakimpowimyodpowiada6

budynkiiichusytuowanie(t・j.Dz・U・Z2015r.,POZ・1422zp6争1.Zm.),

12)Prqjekt budowlany musi spehia6　warl脚ki Rozporz雀dzenla Ministra Transportu,

BudownictwaiGospodarkiWodn句zdnia25kwietnia2012r.wsprawieszczeg61owego

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

UZASADNIENIE

PanPiotrZawadzkiwykon明CyPraCePrqjektowedlafimyBiuroPrqjekt6wPROZAW,ul.

Kochanowskiego46,96-500Sochaczewdzialz弱Cyjakope血omocnikfimyPGEDystrybuqiaS.A.z

siedzibawLublinieprzyul.Ga心arski9j21a,20-340Lublin,WyStapi書azwnioskiemoustalenie

lokalizaqiiinwestyqii celu publicznego ob匂muj即車　budowe odcinka kablowej sieci

elektroenergetyczn匂SN15kVnatereniedzialekonrew.6/2,14,63wmi華COWOstiWilcze

Tu士owskieinrew.158wmlqiSCOWOstiMiszory.

Dlaprzedmiotowegoobszarunieobowi雀ZIUemlqSCOWyPlanzagospodarowaniaprzestrzemego,

apowy乞szainwestyqiawmy;lart.6ustawyzdnia21siexpnia1997r.ogospodarcenieruchomoSciami

(t.j.Dz.U.2018r・,POZ・121zp6空Zm.)stanowicelpublicznywrozumieniutQjustawy:

WniosekoustalenielokalizaqlmWeStyqjicelupublicznegojestpodaniemwrozumleniuart・63

ustawyzdnia14czerwca1960r.Kodekspost9POWaniaadministracyjnego(t.j.Dz.U.z2018r.poz.

2096),ZatemOPr6czwymog6wformalnychwinienczyni6zado鐙innymwymaganiomustalonymw

przepisachszczeg61nych,Wtymelement6wmerytoryczn匂treSciokrefbnychwart.52ust2w

zwiazkuzart.65ust.1ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniu

przestrze叩m(t.j.Dz.U・Z2018r.poz.1945)・WprzedmiotowかPraWieinwestornieuiSci書op事aty

skarbow♀1ZaWniosekousta賞enielokalizaqiiinwestyqiicelupublicznegoorazop士atyskarbowQjza

udzielonepeinomocnictwoorazzewzgledunato,iZplanowanainwesty加przebiegawgranicach

KamplnOSkiegoParkuNarodowegoniezb9dnejestpIZedlozeniezezwolenianaodstepstwaodzakaz6w

obowi卑Z朋CyChwparkunarodowym.

Wtakiejsytuaqiiorgannapodstawieart.64§2orazart・261§1i§2ustawyzdnia14czerwca

1960r.-Kodekspostepowaniaadministracyjnego(t.j.Dz.U.z2017r・POZ.2096)wezwaniemzdnia

19.09.2018r.wezwalpe血omocnikawnioskodawcydouiszczeniawteminie14dniop書atyskarbow匂,

orazdoprzed士o乞eniawterminie14dnizezwolenianaodstepstwaodzakaz6wobowiaz明CyChwparku

narodowym,ZPOuCZeniem,Zeniezastosowaniesi9dopowyZszegowezwaniawewskazanymteminie

skutkowa6bedziezwrotemwniosku,atymSamymWniosekniezostanierozpatrzony.Pelnomocnik

otrzymalwezwaniewdniu20.09.2018r.Zatemtemindowniesieniauzupeinieniam距14dniod

dniaotrzymaniawezwania,匂.04・10.2018r.

WodpowiedzinawezwaniewdniuO2.10・2018r.wsiedzibieorganustawi士siepeinomocnik

wnioskodawcy.Pe士nomocnikdokonalkorektyuniosku,POPrZeZWykresteniezniegodzialek

zneddr彊CyChsi9naterenieKampinoskiegoParkuNarodow誓ICOZatymidzie,r6wnieZkorekty

obszaruobietegoopracowaniem.Wobecdokonan。zmianynlejestwymaganeuzyskanieodstepstwa

od zakaz6w obowi雀z明cych w parku narodowym・Tym samym organ uznaらiZ wezwanie

wnioskodawcydoprzed士oZeniazezwolenianaodstepstwaodzakaz6wobowiaz湖cychwparku

narodowymstalosi9bezpodstawne.JednoczeinieuniosekwdniuO2.10.2018r.zostaluzupelnionyo

dow6duiszczeniaop士yskarbow句.BioracpowyZszepoduwagenaleZalouzna6,Zeuzupeinienie

wnioskuzostalodokonaneprawid士owoiwteminieokreSIonymwzawiadomieniu.

wobecpowyZszegozgodniezart.61§4KPAorazzart.53ustlustavyzdnia27marca2003r.

oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(t.j・Dz.U.z2018r.poz.1945)wiasticiele

nieruchomoSci,nakt6rychbedzielokalizowanaprzedmiotowainwestyqiazostalizawiadomienio

wszczeclu POStePOWania oraz o przysfuguiacymim prawie do czynnego uczestniczenia w
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POSt9POWaniunapISmie,natOmiastpozostalestronyowszcz9CluPOSt9POWaniazawiadomionow

drodzeobwieszczeniaiwspos6bzvycz年jowoprzyj印画.przezsoItysaoraznastronieintemetowQj

BIPUrzeduGminyBroch6w.Wteminieprzewidzianymwobwieszczeniudoorganuniewplynely

Odstronpostepowaniazadnewnioskiczytezuwag.

Obwieszczenieizawiadomienie z dnia O3・10.2018r.przeslano r6wnieZ do SoItys6w wsi

Tulowice,Jan6wiBroch6w,ZPrOSbqozawiadomieniemieszka允c6wowszcz9CluPOSt9POWania

POPrZeZWyWieszenieobwieszczenianatablicyog士osze丘so士ectwa,atakZewspos6bzwycz利owo

PrZyj9tyWdanQjmlgSCOWOsti.Publiczneobwieszczenienastapitozdniem3pa如ziemika2018r.w

BiuletynieInfomaqjiPublicznQjUrz9duGminywBrochowie(h請P://www.brochow.bip.org.pl)oraz

natablicyog士oszehwUrzedzieGminyBroch6w.Doorganuodstronpost9POWanianiewplyn91yZadne

Wnioskiczytezuwagl.

PismemzdniaO7.11.2018r.W6jtGminyBroch6wzgodniezart.53ust.4i5ustawyzdnia27
marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym,WyStapiをouzgodnienieprqiektu

decyzJIOuStaleniulokalizaqlmWeStyC事icelupublicznegodlaprzedmiotowegozamierzenia.Projekt

tenprzygotowanyprzezosob9POSiad魂CaStOSOWneuPraWnieniazzakresuurbanistykiprzedstawiony

ZOSta書douzgodnieniawtrybieart.106KPA.,

-　DyrektorowiKampmOSkiegoParkuNarodowegostosowniedoart・60ust.1iart.53ust.4pkt

7ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(t.j.Dz.

U・Z2018r・POZ.1945),

-　RegionalnemuDyrektorowiOchronySrodowiskawWarszawiestosowniedoart.60ust.1i

art.53ust.4pkt8w/wustawy,

一　PahstwowemuGospodarstwuWodnemuWodyPoIskieRegionalnyZarzadZlewniwLowiczu

StOSOWniedoart.60ust.1iart・53ust・4pkt6w/wustawy,

-　PowiatowemuZarzadowiDr6gwSochaczewiestosowniedoart・60ust.1iart.53ust.4pkt9

W/wustawy.

Do projektu decyz]1O uStaleniulokalizaqlmWeSty箪Celu publicznego dla przedmiotoweJ

inwesty匂ido均czonezostalyr6wniezwymaganeprzepisamiprawaza雌Zniki-PrZygOtOWanePrZ?Z

mgrinz.AliqiePQjte-JaworskaspeQjalistk9uPraWnlOnadosporzadzeniaprqjektしIdecy乙ii(uprawnlema

urbanistycznenr1500).

Wtokupostepowaniaodorgan6wuzgadni亘iacychwplyn91ynast9Pし弱cepostanowienia:

1.Postanowienieznak:PZD.D2.426.134.2018zdnia20.11.2018r.(datawplywudoorganu

26.11・2018r.)Zarz雀duPowiatuwSochaczeYieuzgadn扇celokaliza函inwestyQjiwpasielPOZa

PaSemdrogipowiatowQjNr3802WTuをowICe-FamulkiKr6lewskie-Famu書kiBrochowskie-

Plecewice(dz・nreWid.6/2,63-Obr.WilczeTulowskie,dz.nrewid.158-Obr.Miszory)naterenie

gmmy Broch6w pod warunkiem uzyskania zezwolenia Zarzedcy Drogl nalokalizaqie

PrZedmiotowegourzadzeniawpasiedrogowym.

2.Postanowienieznak:DOso-4082/69/18zdnia20.11・2018r.(datawplywudo?rganu26.11.2018

r.)Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadni祖celokalizaqe przedmiotowej

inwesty匂icelupublicznego.

Pozostale organyuzgadniai雀ce nie z年j91y stanowiskawteminie14dniod dnia doreczenia

WyStapieniaouzgodnienie.Wzwiazkuzpowyzszymzgodniezart.53ust.5cytowanQj ustawy,
uzgodnienieuwazasleZadokonane.

Nalezy doda6Ze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie,jako organ

uzgadniaiacy,nie z亘融stanowiskaw teminie21dni,liczap od daty doreczenia wystapienia o

uzgodnienie匂.od14.11.2018r.,dodniauplywuwyznaczonegoteminunaz年jeciestanowiska,CZyli

dodniaO5・12.2018r.zgodniezart・53ust.5ustawyoplanowaniuizagospodarowaniu

Dzia廟cnapodstawieart.10§1oraznapodstawieart.36kpaorganzawiadoTieniemzdnia

O7.12.2018r.poinfomowalwszystkie stronypost9POWaniaowydanychpostanowleniach orazo

ZgrOmadzeniu pelnego materia血dowodowego wprzedmiotow?1SPraWie stanowl雀CegO POdstawe
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rozstrzygn19Ciaadministracy】negOOraZOmO乞liwoscIWyPOWiedzenias19COdozebranychdowod6wi

materia16worazzfoZeniakohcowegoo§wiadczenia,atakZepoinfomowalstronyoniezalatwieniu

sprawy w terminie okre釘onym w art.35Kpa ze wzgledu na przedfu乞〔弱C雀S19PrOCedur9

przygotowawczaprqiektudecy乙ji.WobecpowyZszegoorgannapostawieart.36Kpawyznaczylnowy

teminrozpatrzeniasprawy,jednoczeSniepoucz瑚COPraWiedowniesieniaponaglenia・Wterminie7

dniprzewidzianymwzawiadomieniudoorganuodstronypost9POWanianiewplyn91y2adnewnioski

OraZuWagl.

Dzia埋履cnapodstawieart.9,10§1i49§1i§2KPAorazart.53ustlustawyzdnia27marca

2003r.oplanowaniuizagospodarowaniup丁zβStrZennym(t.j.Dz.U.z2018r.poz.1945)org町y

dniu O7.12.2018r.w drodze obwieszczenla,a tak2e w spos6b zwycza〕OWO PrZyj9ty W gmmle

Broch6w,ZaWiadomi書wszystkie strony po圭鳴powania o wydanych postanowieniach oraz o

zgromadzeniupchegomateriahdowodowegowprzedmiotow♀]SPraWie・StanOWlaCegOPOdstawe

rozstrzygnleCiaadministracyJnegOOraZOmOZliwoscIWyPOWiedzeniasleCOdozebranychdowod6wi

materia16worazz七o之eniakohcowegooSwiadczenia,atak乞eoniezalatwieniuspravywteminie

okrefbnymwart.35Kpazewzg19dunaprzediu卒jac叩lePrOCedureuzgodnieniowaprqiektudecyz)1

0raZOWyZnaCZeniuprzezorgannapostawieart・36Kpanowego terminrozpatrzeniasprawy,

jednocze!niepoucz明COPraWiedowniesiepiaponaglenia.Publiczneobwieszczenienastapi嘉oz

dniem7grudnia2018r.w BiulrtynieInめmaqiiPublicznQiUrzedu Gminy w Brochowie

(http://www.brochow.bip.org.pl)oraznatablicyoglosze丘wUrz9dzieGminyBroch6w.Doorganuod

stronpostepowanianiewplyne書oZadneoSwiadczenie.

Rozpat]r可apniniQjszaspraw9StWierdzasie,Zeteren叫rtyinwestyqianieposiadamiQjscowego

planuzagospodarowaniaprzestrzennego.WzWi脅ZkuzpowyZszym,StOSOWniedoart・50ust.1iart.

51ust・1pkt2iwzwiazkuzarL56ustawyzdnia27marca2003r・OPlanowaniuizagospodarowaniu

przestrzennym(t.j.Dz.U.z2018r.,POZ.1945)celemdecyzjijestustalenielokaliza垂inwestyqiicelu

PublicznegowoparciuoprzepISyW/wustawy.

BudowaliniielektroenergetycznejjestinWestyqiazzakresuobiekt6wiurzadzehinfrastruktury

technicznej,dlakt6rejzgodniezart・61ust.3uStawyoplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzemym

niemaobowiazkuspe血ieniawymoguart・61ust・1pkt.1i2.

PrzyjmuJaC[adprzestrzemyzapodstaweksztaItowaniazagospodarowaniaprzestrzennegoi

odnoszapsiedoart.54iart.53ust.3w/wustawydokonanoanalizywarunk6wzagospodarowania

terenuwynik魂cychzprzepISOWOdrebnych.Wwynikutejanalizystwierdzono:

1)warunkiizasadyzagospodarowanPterenuorazjegozabudowywynik祉zwymog6w

technologlCZnyChis智zgodnezprzepISamiodr?bnyml:

●istniej雀terenydrogipublicznej,kolejowe,nadzialkacho鴫tychinwesty擁OraZtereny

rolne,le5ne,Zabudowyzagrodow?1nadzialkachsasiednich.Przedmiotowainwesty卒

s血aypoprawiestandard6wzaopatrzeniawenergleelektrycznaistni魂cQjiplanowane」

Zabudowy.

●dzialkipokt6rychprowadzonajestinwesty車POSiadaiadostepdodroglPubliczne上

powiatoweJOZnaCZOnQJWeWidenqlgrunt6wibudynk6wjakodzialkinrew・63i158;

・istni萌CelPrqiektowaneuzbrqienieterenujestwystarcz弼Cedlaobshgizamierzenia

budowlanego-ZaSileniewenergleelektrycznazistrliejacychsystem6w,1nWeSty卒nie

wymagazaopatrzeniawpozostalemedia,

●terenWramaChliniirozgranicz明cychinwesty車dlarealizaqlSiecielektroenergetyczneJ

niewymagauzyskaniazgodynazmianeprzeznaczeniagrunt6wrolnychnacelenierolnicze

-gruntyWgeWiden車Tk,dr,POnadto realizaqa sieciowych element6wurzadzeh

infrastrukturytechnicznejniewplywanaustalenieinnegoniZdotychczasowysposobu

uzytkowaniaterenuiniepowodujezmianyprzeznaczeniaterenu,

・ParametrylWSka血ikizabudovyo申efronoodnoszacsiedowymog6wtechnoIoglCZnyCh

zewzgledunarodz年izabudowy-ObiektyinfrastrukturytechniczneJ,
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●　docelowelinierozgraniczapcedroglPOWiatow♀1OSZerOkoScido20mokreSIonoodnosz雀c

Si9doprzepISOWOdr9bnych-Rozporz申zeniaRadyMinistr6wzdnia2marca1999r.w

SPraWie warunk6w technicznych,jakim powinny odpowiada6drogl Publiczneiich

usytuowanie(t.j.Dz.U.z2016r・POZ.124)m坤nawzgledzieuzyskaniep丁aWidlovych

Parametr6wtechnicznychdrogiwklasiezbiorcz♀IOraZmOZliwoS6sytuowanlauZbrqienia

2)stan faktycznyiprawny terenu-inwestyqja prowadzonajest na nieruchomostiach o nr

ewidencyjnych:14(kolej),6/2,63(droga powiatowa)w obrebie geodezyjnym Wilcze
Tulowskieidz.nrew.158(dro苧aPOWiatowa)wobrebiegeodezyjnymMiszory.PowyZsze

nieruchomoScistanowi雀terenyzamWeStOWane,

3)decyzjajestzgodnazprzepisamiodr9bnymi-naPOdstawiedostepnegowfomieelektronicznej

PrOgramu SystemuInfomaqii PrawnQj LEX przeprowadzono specyfikaqie powszechnie
Obowi脅Z叩apyChprzepISOWOdr9bnychwceluustalenianaichpodstawiewarunk6wizasad

ZagOSPOdarowaniaterenuorazJegOZabudowy.

Wwynikuanalizyustalono,Zewniosekspe壬niawymogidowydaniadecyzji,ZadenprzepISPraWa

materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniulokalizaqlinwesty車Celu publicznego dla

Wnioskowanegoprzedsiewziecia.Bior智cpoduwagepowyzszeargumentyorzeczonojakwsentenqii.

POUCZENIE

l.JeZelidecyzjaoustaleniulokalizaqjiinwestyqjicelupublicznegowywo巾eskutki,Okt6rychmowaw

art.36ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym,PrZePISyart.

36orazart.37stosujesi9Odpowiednio(art.58ust.2).

2.Organ,ktorywγdaldecyzjeoIokalizaqjiinwestyqiicelupublicznegostwierdzajejwygastli9Cie,je乞eli

imy wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budow弓佃rzyJ?Cle Zgloszenialub dla tego terenu

uchwalonoplanml♀1SCOWy,kt6regoustaleniasamnenizwwydanQjdecyz]1.

3.Stosowniedoprzepis6Yustawyzdnia21marca1985r.odrogachpublicznych(t.j.Dz.U.z2018r.,

POZ.2068)lokalizowanleTZ生dzehinfrastrukturytechnicznQjwpasiedrogowymwymagazezwolenia

W書aSciwegozarzadcydrogl.

4.Stosowniedoart・28iart.33ust.2orazart.34ustawyzdnia71ipca1994r.Prawobudowlane(t.j.

Dz.U.z2017r.p9Z.1202)robotybudowlanenawskazanymtereniemo血arozpocza6napodstawie

OStateCZnQjdecy乙J宣OPOZWOleniunabudowe.

5.NiniQjszadecyziaWl隼ZeOrganW書aSciwydowydaniapozwolenianabudow9.

6.DecyzianlmqSZaZOSt砧ewydanapouayskaniunast9PLUapyChuzgodnie血stosowniedoart.60ust.1

ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(t.j.Dz.U.z2018

r.poz.1945):

-　ZDyrektoremKamplnOSkiegoParkuNarodowego,

件ostanowienieznak.・DOso-4082/6Jγ18zd7つia20.11.2018r.Z}′rektoraKanpinoskiegoParku

NarodowegouzgaあidyqcelokalZzcz擁P7Ze切niotow子iinwes砂dicelupg/blicznegq)

-　ZRegionalnymDyrektoremOchronySrodowiskawWarszawie

@rQ/e財(ねの吻i doreczolノWeC#ug zwrotnegopotwierあenia odbioru dnia14.11.2018r.i

StOSOWniedoart.53郷t.5ccytO14,aneIuStaW,nie14yra乞eniestanowiskawterminie21dj房oddj扉a

Otr砂maniaprqiektude少z男,prZeZregiOnalnego少rektoraochroryjrodowiska,uZn(UeSieZa

uzgodつienied祖u妙

一　ZPahstwowymGospodarstwemWodnymWodyPoIskieZarzadZlewniwLowiczu,

6,rq擁。e。擁dereczo7砂,Wed嬢.zwrotn誓OpOtWierckeniaodbiornd毒a16・11・2018r・i

StOSOWnie読)art.53ust.5り′tOWaneIuStaW,meWyra2eniestanowiskawterminie14dnioddnia

otr砂maniaprcziektu虎の考〃,prZeZOrganWiajcivy wやrawachochro,ymeliora乞iiwodγCh,

uzn少vsiezauzgodnieniede少z砂

-　ZPowiatowymZarz約emDr6gwSochaczewie
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ぼostanowienie znak.・PZD,D2.426.134.2018z dnia　20.11・2018r.Z宏7Zqdu Po14,iatn∴l砂

St)Chaczewie膨gad房少qcelokaliza擁inwes砂dvwpasieipozapasemd.ogipowiatow弓iNr3802

W7uowice-Fdmu旅iKr6lewskie-FdmuikiBrochowskie喜Plecewice(dz.nrewid6n,63-

obr.脇Icze物io14,Skie,dz.nrewid.158-Obr.脇szoI劫natereniegmi砂Broch6wpodwarunkiem

uzyskania zez14,Olenia Z訪zq卒y Drogz nalokalizadeprzec協iotowego u7Zqdzenia wpasie

みogolル留)

7.Odnini♀jsz♀j decyzjisfudystronomodwo士aniedoSamorzadowegoKoleglumOdwolawczegow

Warszawle,ul.Kielecka44,02-530Warszawa,ZaPO釘ednictwemWQjtaGminyBroch6wwteminie

14dnioddatyj匂doreczenia.

8.Wtrakciebieguteminudowniesieniaodwo衰miaodnini♀iszQjdecyzji,StrOnymOgaZrZeCSlePraWa

downiesieniaodwo書ania,Sk書ad魂COSwiadczenieozrzeczeniusietegoprawawobecWQjtaGminy

Broch6w.

9.Zdniemdor9CZeniaW帥OWiGminyBroch6woSwiadczeniaozrzeczeniusl写PraWadowniesienia

odwoaniaprzezostatniazestronpostepowania,decyz事aStedes19OStateCZnalPraWOmOCnaOraZ

POdlegavykona専PrZeduplywemteminudowniesieniaodwofania,jeZeriwsaystkiestronyzrzekly

SlePraWadownleSleniaodwo書ania・

10.Zaねc狐ikigraficznenrli2-jedenkompletotrzymuJeWnioskodawca,drugipozostajewaktach

sprawy.stronypost9POWaniamog番sleZnimzapozna6wUrzedzieGminyBroch6w.

Integraln隼cz挙6nmle」SZ♀idecyzjistanowl:

1.ZalapznikiNrli2-ZaねCZnikigraficznedodecyzJISPOrZadzonenamapleZaSadniczeJWSkalil:2000,

OtrzymlUa:

1.Pelnomocnikwnioskodawcy

2.Stronypostepowaniawgrozdzielnika

3.Na

DowiadomoSci:

1.SoftyswsiMiszory-ねczniezobwieszczeniemzdniaO2・01.2019r・

zprosbaovywieszenienat捌icyog書osze血solectwanaokres14dniipodaniedopubliczne,Wiadomostiw

SPOS6bzwyczajowoprz)房ty

2.SoftyswsiWilczeTutowskie-車CZniezobwieszczeniemzdniaO2.01.2019r.

zprosbaowywieszenienatablicyog書osze血so士ectwanaokres14dniipodaniedopubliczn。wiadomoSciw

SPOS6bzwycz勾OWOPrZう函ty

projektdecyzJISPOrZadzila:mgrinZ.AliQjaP匂va-Jaworska

upr.urbanistyczneNr1500
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