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OuStaleniulokalizacjiinwestycjicelupublicznego

Na podstawie art.104ustawy z dnia14czerwca1960r.Kodeks postepowania

administracyjnego(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

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

dniaO8.10.2018r.(datawp士ywu16.10.2018r.)fimyPGEDystrybucjaS・A・ZSiedzibaw

山blinieprzyul.Grabarskiej21a,20-340IJublin,Wimieniukt6rQjdziaぬpe書nomocnikPani

Mar量enaMiko量ajczykwykonuJapaPraCePrOjektowedlafimy2MKPENERGIASp・ZO.O・Z

siedzibawWarszawle,PrZyAl・Stan6wZjednoczonych721ok.U-51,04-036Warszawao

ustalenielokaliza串inwestyqiicelupublicznegoobQjmし轟c匂v

budoweliniie看ektroenergetycznejkab看owejnNO,4kVwrazzezI雀CZamikab看owyminaterenie

dzialekonrewid.188/1,220,1631771189)222)221/1wmlqSCOWOstiTuIowiceorazdzialeko

nrewid.11/3,12,19/6wml句SCOWO紅iWi賞czeTu霊owskiewgminieBroch6w

USTALAM

nastepujapewarunkilokalizacjiinwestycjicelupublicznego:

1.RoDZAJINWESTYCJI:budowaliniielektroenergetycznQjkal)lowQjnNO,4kVwrazzez士apzani

kわlowyminatereniedzia批onrewid.188/1,220,163,77,189,222,221/1wmiQjscowosti

Tulowiceorazdziaねkonrewid.11/3,12,19/6wmiQjscowoSciWilczeTulowskie・Inwestycja

obejmujem.in.wykonanie皿ielektroenergetycznQjodiugoSciok.270m.

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

marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym:

1)rodzajzabudowy:Obiektyinfrastrukturytechnicznej,

2)funkcjazabudowy:linieelektroenergetyczne,Z量るczakablowe,

3)warunkriwymfganiaochronyiksztaItowaniaIaduprzestrzenne写o:

01okaliza排lnWeStyQjiustalasiewwyzmaczonychliniachrozgranlCZ魂CyChinwesty専

wskazanychnazal容cznikugr組cznymdodecyzJIZZaChowaniemnastepI鵜pyCh

-1inierozgraniczapedrogigmlm。OZnaCZOneJWeWidenqlgrunt6wibudynk6w

jakodzia批anrewid・2200brebThowiceorazdzia胸nrewid.19/6,12obreb

wilcz。TulowskieodocelowQjszerokostidolOm(5modosidrogi),

-SytuOWanie urzadzeh zgodnie z przepisani odrebnymii w spos6b

nieogranicz卿y zagospodarowania terenu,Z ZaChowaniem odpowiednich

odlegまoSciodobiekt6wbudowlanychiurzadzeh雌brqjeniaterenuzgodniez

przepISamitechniczno-budowlanyml,

odopuszczasiesytuowanieurz社zehinfrastrul血rywpasaChdrogowychwszczeg6lnie

uzasadnionychprzypadkachwynik勧CyChzoc血onySrodowiska,uWarunkowah



terenowychi rozwl雀Zah tec血ricznych,jeZeli warunki technicznei wymogl

bezpleCZehstwanatopozwal到ie,ZaZgOdazarzadcydrogi,

O SytuOWanielinii elektroenergetycznych w obszarze rzeki∴Lasicyi row6w

melioracyJnyChzgodniezprzepISamiodrebnymi,

O naterenaChrolnychidzialekbudowlanychlinieelektroenergetyczneprowadzi6w

maksymalnym stopmu wzdhlZ granic wlasnoSciiw nawl雀Zaniu doistniQjapych

SyStem6winfrastrukturytechniczneJ,

O gabarytyurzadzehwgprzepis6wtechnicznych,StOSOWaniemateria16wposiad斬cych

atestjakosti,rOZWl脅Zaniatechniczneimaterialywgobowiaz叩apychnom,

O Zlapzaelektroenergetyczne:wlapzeniedosystem6welektroenergetycznychnNlini雀

kal,lowa,lokalizaqa szafki pomiarowo-　rOZdzielczeJ W doceloweJlinii

rozgranicz隼iapQjdr6glubwgranicachdzialek.

4)warunkiochronySrodowiska:

O terenO鴫tyjestfom雀ochronyprzyrodyjako:

-KampmOSki Park Narodowy z otulina,dla kt6rego obowi雀ztua przepISy

Rozporz雀dzenia Rady Ministr6w z dnia25wrzeinia1997r.w sprawie

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

Zieleniwi匂Ski句-Zadrzewieh,Zakrzewlen,

一WarszawskiObszarChronionegoKrgivbrazu,dlakt6regoobowiaztuaprzepISy

RozporzadzeniaWqjewodyMazowieckiegoNr3zdnia131utego2007r.w
SPraWie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krdyobrazu-OChrona zieleni

Wiejski匂-Zadrzewiehnadwodnych,缶6dpolnychiprzydroZnych,

Oinwesty匂a nie zalicza sie do przedsiewzleC mOgapyCh znacz雀CO Oddzialywac na

Srodowisko,

O W trakcie budowyi ekspIoatapji obiekt budowlany nie moze powodowa6

PrZekroczeniaokreSIonychstandard6wjakoSci缶odowiska,

5)ochrona dziedzictwa kulturowegoizabytk6w:nie wystepし彊obiekty podleg斬Ce

PrZePisomustawyzdnia231ipca2003r.ooc血oniezabytk6wiopiecenadzabytkami(t.

j・Dz.U・Z2018r・,POZ.2067),

6)obsIugawzakresiekomunikacjiiinfrastrukturytechnicznej:

0Obsfuga komunikacy事na Z dr6gpublicznych gmmmyCh oznaczonych w ewidenql

grunt6wibudynk6wjakodzialkaurewid.220obrebTulowiceorazdzialkinrewid.
19/6,12obrebWilczeTulowskie,

O ZaOPatrZeniewenergieelektryczn年-Zistnic彊cychsystem6welektroenergetycznych,

OinwestyQjaniewymagazaopatrzeniawwode,Ciep書o,OdprowadzeniaSciek6w,nie

gene叩enaetaPieekspIoata車Odpad6w,

O dlaprqjektowangmWeStyqjizachowa6odlegtoSciodwszelkichistniQjapychsiecii

urz軸ze串odziemnych(Sie6wodociagowa㌍ie6energetyczna)inaziemnych,

O dopuszczaslePrZebudoweistniく弱CyChsiecllurZ年dzehpodziermychinaziermychpo

uzyskaniuzgodyzarzadcy.

7)ochronainteres6wos6btrzecich:Obiektyirobotybudowlanemogaby6realizowane

Ⅵylapznienazasadachprzewidzianychwart.5ust.1i2ustavyzdnia71ipca1994r.

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

WyStePl彊cychwobszarzeoddzialywaniaobiektuuzasadnionychinteres6wos6btrzecich,

WtymZaPeWnieniedost9Pudodrogipubliczn句v

8)Linie rozgImicz斬ceinwesty匂i誓naczono namapie zasadniczej w skalil:2000

StanOWlapqZalapznikNrldodecyzJl.
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9)PrQjektowanie,budowaiekspIoatapjaurz雀dzehisiecielektroenergetycznychzgodniez

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

755zp6Zn.zm.).

10)Wprzypadkukolizjizurz如veni雪imeliora串wodnychorazzmeliorowanychgrur6w‾

Obowiaz巾eprzestrzeganieprzepIS?WuStaWyZdnia201ipca2017r.Prawowodne(t・j.Dz.

U.z2018r.poz.2268).Zabraniasleniszczenialubuszkodzeniaurz智dzehwodnych・

11)Obiektybudowlaneodpowiada6mTSZ脅rrZePisomRozporzadzeniaMinistraInfrastruktury

zdnia12kwietnia2002.wsprawleWarunk6wtec血icznychjckimpowimyodpowiada6

budynkiiichusytuowanie(t.j.Dz.U.z2015r・POZ.1422zp竺Zm.),

12)Prqjekt budowlany musi spelnia6warunki Rozporz脅dzenla Ministra Transportu,

BudownictwaiGospodarkiWodnejzdnia25kwietnia2012r.wsprawieszczeg6書owego

zakresuifomyprqjektubudowlanego(Dz.U.z2012r.,POZ.462)・

UZASADNIENIE

PaniMarlenaMiko細czykwykon朋CaPraCePrQjektowedlafimy2MKPENERGIASp.

zo.o.zsiedzibawWarszawie,PrZyAl.Stan6wZjednoczonych72lok.U-51,04-036Warszawa
dzi弛弱cajakope士nomocnikfimyPGEDystrybuqjaS.A・ZSiedzibawLublinieprzyul.

Grabarskiej21a,20-340Lublin,vyStapiIazwnioskiemoustalenielokalizaqlmWeSty箪Celu

publicznegoobQjm朋CQj:budow91iniielektroenergetyczngjkablow riNO,4kVwrazzez車CZani

kablowyminatereniedzialekonrewid.188/1,220,163,77,189,222,221/1wmiQjscowosti

Tulowiceorazdzialekourewid.11/3,12,19/6wmlgSCOWOstiWilczeTulowskie.
Dla przedmiotowego obszaru∴nie obowi年zI均e mlqSCOWy Plan zagospodarowania

przestrzemego,aPOWyZszainwestyqiawmySlart.6ustavyzdnia2lsieIPnia1997r.o

gospodarcenieruchomoSciani(t・j.Dz.U.2018r.,POZ・12lzp6Z血・Zm.)stanowicelpublicznyw

rozumieniutejustawy・

Zgodniezart・61§4KPAorazzart.53ustlustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniui

zagospodarowaniuprzestrzemym(t・j・Dz.U・Z2018r辛Z.1945い諦aScicielenie「uchomoSci㌍

kt6rych bedzielokalizowana przedmiotowainwestyQ]a ZOStalizawiadomienlO WSZCZeClu

post9POWaniaorazoprzysfug函Cymimprawiedoczymegouczestniczeniawpostepowaniuna

pISmie,natomiast pozostale strony o wszczeclu POSt9POWania zawiadomiono w drodze

obwieszczeniaiwspos6bzwycz中?WOPrZyj?tyti.przezsoftysaoraznastronieintemetowQjBIP

urzeduGminyBroch6w.WtemlnlePrZeWidzianymwobwieszczeniudoorganuniewplyn申yod

stronpostepowaniazadnewnioskiczyteZuwag.

obwieszczenieizawiadomieniezdnia17.10.2018r.przeshemor6wnieZdosoftysawsi

Tulowice,Z PrOSba o zawiadomienie mieszkahc6w o wszczeclu POStePOWania poprzez

wywleSZenieobwieszczenianatablicyogtoszehso士ectwa,atakzewspos6bzwyczapwoprzyjety

wdan匂mi匂scowo鉦Publiczneobwieszczenienastapi書ozdniem17paZdziemika2018r.w

Biul。tynieInfomapjiP心blicznQjUrzeduGminywBrochowie(http://www.brochow.bip?rg.Pl)

oraznatわlicyog量osze血wUrzedzieGminyBroch6w・Doorganuodstronpostepowanlanie

wpIyn申ozadnewnioskiczyteZuwagl.

pism。mZdniaO8.11.2018r.W印GminyBroch6wzgodniezart・53ust・4i5ustawyzdnia

27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzemym,vyStaPi書ouzgodnienie

projektu decyzJIO uStaleniulokalizaqlinwestyqlCelupublicznego dlaprzedmiotowego
zanierzenia.Projekttenprzygotowanyprzezosobeposiad勧CaStOSOuneuPraunieniazzakresu

urbanistykiprzedstawionyzostaidouzgodnieniawtrybiearLlO6KPA.,
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ー　DyrektorowiKampmOSkiegoParkuNarodowegostosowniedoart.60ust.1iart.53ust.4

Pkt7ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(t.

j・Dz・U.z2018r.poz.1945),
-　RegionalnemuDyrektorowiOchronySrodowiskawWarszawiestosowniedoart.60ust.1

iart.53ust.4pkt8w/wustawy,

一　Pahstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody PoIskie Regionalny Zarz社Zlewniw

Lowiczustosowniedoart・60ust・1iart.53ust.4pkt6w/wustawy

Dopr句ektudecyzきIOuStaleniulokalizaqlmWeSty垂celupublicznegodlaprzedmiotoweJ

inwestyQjido車czonezostalyr6uniezwymaganeprzepis牛miprawazalapzniki-PrZygOtOWan?

PrZeZmgrinz.Ali(彊PQjte-Jaworsk雀speqialistk9xpraWnlOnadosporz智dzeniapr句ektudecyz)1

(uprawnieniaurbanistyc弓nenr1500).

Wtokupost9POWamaWdniu26.11.2018r.wplynelopostanowienieznakDOso-4082/68/18
Z dnia20.11.2018r.DyrektoraKampmOSkiego ParkuNarodowegouzgadni句apelokalizaq§

PrZedmiotowqmWeStyQjicelupublicznego

Pozostaleorganyuzgadniztjapeniez短1ystanowiskawteminie14dnioddniadoreczenia

WyStapien三aouzgodnienie.Wzwiazkuzpowy乞SZymZgOdniezarL53ust・5cytowanQjustawy,

uzgodniemeuWaZasleZadokonane.

Nale乞y doda62e Regionalny Dyrektor Oc血ony Srodowiskaw Warszawie,jako organ

uzgadn扇cy,niez抽stanowiskawteminie21dni,liczacoddatydorecze亭vystapieniao

uzgodnienie匂.od15・11.2018r.,dodniaup壬ywuwyznaczonegoteminunaz剥ecleStanOWiska,

CZylidodniaO6.12.2018r.zgodniezart・53ust.5ustawyoplanowaniuizagospodarowaniu

Dzia勧cnapodstawieart.10§1oraznapodstawieart.36kpaorganzawiadoTieniemzdnia

lO.12・2018r.poinfomowalwszystkiestronypost9POWaniaowydanychpostanowleniachorazo

ZgrOmadzeniupelnegomateria血dowodowegowprzedmiotowqsprawiestanowapegopodstawe

rozstrzygnleCla administracyJnegO OraZ O mOZliwoscI WyPOWiedzenia s19CO do zebranych

dowod6wimateria16worazzIozeniakohcowegooSwiadczenia,ata舷epoinfomowalstronyo

niezaねtwieniuspravywteminieokreSIonymwart.35Kpazewzgledunaprzedh1車apasle

PrOCedur9PrZygOtOWaWCZ智Prqjektudecyzji・Wobecpowy乞szegoorgannapostawieart.36Kpa

vyznaczy‡nowyteminrozpatrzeniasprawy,jednoczeiniepoucz糾apoprawiedowniesienia

POnaglenia.Wteminie7dniprzewidzianymwzawiadomieniudoorganuodstronypost9POWania
niewplyn車yzadnewnioskiorazuwagi.

Dzi証的cnapodstaw三ea正9,10§1i49§1i§2KPAorazart.53ustlustawyzdnia27

marca2003r・OPlanowanluizagospodarowaniuprzestrzemym(t・j.Dz.U.z2018r.poz.1945)

OrganWdniulO.12・2018r.wdrodzeobwieszczenla,atakZewspos6bzwycz句owoprzy]9tyW

gminieBroch6w,ZaWiadomilwszystkiestronypostepowaniaowydanychpostanowieniachoraz

O ZgrOmadzeniu pe士nego materiafu dowodowego w przedmiotowg sprawle,StanOWl智CegO

POdstawe rozstrzygmecla administracyJnegO OraZ O mOZliwoscI WyPOWiedzenia sle CO do

Zebranych dowod6wi materia16w oraz zIo2enia kohcowego o§wiadczenla,a takze o

niezaahvieniusprawywteminieokrestonymwart.35Kpazewzgledunaprzedlu牽iapasl写

PrOCedureuzgodnieniow雀prqie鳳1decy乙IIOraZO.WyZnaCZeniuprzezorgannapostawieart.36

Kpa nowego temin rozpatrzenia sprawy,jednoczeSnie poucz瑚C O PraWie do wniesienia

POnaglenia・PubliczneobwieszczenienastapilozdniemlOgrudnia2018r.wBiuletynie血fomaql

PublicznQjUrzeduGminywBrochowie(h哩//www.brochow.bip.org.pl)oraznatablicyog壬osz平

WUrzedzieGminyBroch6w.Doorganuodstronpostepowanianiewp書yn申ozadneoSwiadczenle.

W dniu n.12.2018r.do organu wplyne書o p亨1O Z dnia29・11・2018r.,.そnak

WA・5.9・443.1715.267.18.ZM dyrektora Zarz包du Zlewnl W Lowiczuinfom里iaCe,1Z W

miqjscowoSciTulowiceznajd巾esi9rZekaonazwieLasica.Wzwi評kuztym,Zarz脅dZlewniw
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Lowiczuoczekujenapr句ektdecy乙jioustaleniulokalizaqiiinwestyqjicelupublicznegowrazz

mapa"al)yuStali6czyniemaprzqiSClaSiecl脅POddnemrzekilubnapowietrznie-Odpowiednie

waruhkiprz♀lSClaOkre明智odpowiednieprzep宣SyuStaWyPrawawodnego’’・Jednoczeiniew

pISmiepoinfomowano,iz"bedziewystepowacpotrzeba雌yskaniazgodywodnoprawn匂jakdla

liniinapowietrz叩wprocedurzezgIoszeniawodnoprawnegolubwprzypadkusiecikabloweJ

podziemqwrurzeos書onow句poddnemrzekipotrzebneb9dziepozwoleniewodnoprawnena

przewiert/przecisk・,,Wzwi雀Zkuzpowyzszymorganskontaktowalsi?telefonicznieznadzorem

WodnymwSochaczewielPOinfomowa串eprQjektdecyそilV朋ZZZa時znikamizostalprzeskemy

przypISmiezdniaO8.11.2018r.doZarz雀duZlewniwLowiczu,gdziezostalodebranywdniu

19.11.2018r.WobecpowyZszegopracownikNadzoruWodnegowSochaczewiepoprosiloskan

pr(函ktudecyrii.Skantenzostalwysねnyll.12.2018r.naadrese-mailNadzoruWodnegow

Sochaczewie.

Rozpa叫jap niniQjsz雀SPraWe StWierdza sie,Ze teren ob南yinwesty(彊nie posiada

mi匂vcowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzemego.WzwiazkuzpovyZszym,StOSOWniedo

art.50ust・1iart・51ust.1pkt2iwzwiazkuzart.56ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniu

izagospodarowaniuprzestrzemym(t・j.Dz・U.z2018r.,.POZ.1945)celemdecy互ijestustalenie

lokalizaqlmWeSty車CelupublicznegowoparciuoprzepISyW/wustawy.

Budowalinii elektroenergetyczn匂jestinwestyqia z zakresu obiekt6wi urz社zeh

i血astruktury technicznej,dla kt6rej zgodnie z art.61ust・3ustawy o planowaniui

zagospodarowaniuprzestrzemymniemaobowiazkuspehieniawymoguart・61ust・1pkt・1i2.

Przyjm朋Cladprzestrzemyzapodstawekszt加owaniazagospodarowaniaprzestrzemegoi

odnoszapsiedoart・54iart.53ust・3w佃ustawydokonanoanalizywarunk6wzagospodarowania

terenuwynik斬CyChzprzepISOWOdrebnych.WwynikuteJanalizystwierdzono:

1)warunkiizasadyzagospodarowaniaterenuorazjegozabudowyvynik魂zwymog6w

technoIogicznychisazgodnezprzepISamiodrebnyml:

●istni轟terenydrogipublicznej,kolejoweirolnenadzia批achobjetychinwesty明oraz

terenyrolne,1estle,Zabudowyzagrodowgnadzia批achs挙iednich.Przedmiotowa

inyestyQja sfuzy poprawie standard6w zaopatrzenia w energie elektryczna

mleSZka五c6wgmmy.

●dzialkipokt6rychprowadzonajestinwestyqaposiad勧dostepdodr6gpublicznych〇

・istnl抑elPrqjektowaneuzbrqjenieterenujestwystarcz弼Cedlaobshgizamierzenia

budowlanego-ZaSileniewenergleelektrycznazistmQ]apyChsystem6w,inwesty匂anie

wymagazaopatrzeniawpozostalemedia,

.t。ren W ramaChlinii rozgranicz弼CyChinwestyqji dla realizaql Sieci

elektroenergetyczn。niewymagauzyskaniazgodynazmianeprzeznaczeniagnm6w

rolnychnacelenierolnicze-gruntyWgeWiden車B,Lz,LIV,RTVb,W,PsIV,RV,

RVI,POnadtorealiza加sieciowychelement6w雌討ze鉦nfrastrukturytechnicznQjnie

vyplywanaustalenieimegoni乞dotychczasowysposobuuZytkowaniaterenuinie

powodujezmianyprzeznaczeniaterenu,

●Parametryi wska血iki zal)udowy okreSIono odnoszap sle do wymogow

tec血oIoglCZnyChzewzgledunarodzajzabudowy-Obiektyin紅astrukturytechniczneJ,

●docelowelinierozgranicz明CedrogigmlnneJOSZerOkostidolOmokre鉛noodnoszac

siedoprzepISOWOdrebnych-RozporzadzeniaRadyMinistr6wzdnia2marca1999r.

wsprawiewarunk6wtechnicznych,jakimpowimyodpowiada6droglPubliczneiich

usytuowanie(t.j.Dz・U.z2016r.poz.124)m魂cnawzgledzieuzyskanie
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PraWid士owychparametr6wtec血icznychdrogiwklasied可azdoweJOraZmO址wost

SytuOWaniauzbr句eniaterenu

2)stanfaktycznyiprawnyterenu-inwestyQjaprowadzonajestnanieruchomostiachour

ewidencyjnych‥220,19/6,12(drogag中ma),77(rz.Lasica),188/1,163,11/3,189,222,

221/1w obr9bie geodezyJnym TulowICe b9dapych opr6cz dzialek drogowychirzeki

wlasnoSc+pr叩atha.PowyzszenieruchomoScistanoyiaterenyz平WeStOWane(zabudowy

ZagrOdoweJ,mleSZkaniowe,drogi),rOlneiwodypowlerZChnioweJ,

3)decyzjajest zgodna z przepisami odrebnymi-na POdstawie dostepnego w fomie

elektroniczneJPrOgramuSystemuInfoma車PrawnQjLEXprzeprowadzonospecyfika(函

POWSZeChnie obowi雀Z朋CyChprzepISOWOdrebnych w celuustalenianaichpodstawie

Warunk6wizasadzagospodarowaniaterenuorazJegOZabudowy.

Wwynikuanalizyustalono,Zewniosekspe量niawymogidowydaniadecyz]l,ZadenprzepIS

PraWamaterialnegoniestoinaprzeszkodzieustaleniulokalizaqlmWeSty箪Celupublicznegodla

Wnioskowanego przedsi9WZleCia.Biorap pod uwage powyzsze argumenty orzeczonojakw

Sentenql.

POUCZENIE

l.JeZelidecyzjaoustaleniulokalizaqjiinwesty串celupublicznegowywo叫yeskutki,Okt6rych

mowa w art.36ustawy z dnia27marca2003r.o planowaniuizagospodarowaniu

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

2.Organ,kt6rywydaldecy乙leOIokalizaqlmWeStyqiicelupublicznegostwierdzaj句wygasn19Cle,

jezeliimywnioskodawcauzyskalpozwolenienabudoⅥやわrzyJeCleZgIoszenialubdlatego

terenuuchwalonoplanmlgSCOWy,kt6regoustalenias糾menizwwydanQjdecyそJl.

3.Stosowniedoart.28iart.33ust.2orazart.34ustawyzdnia71ipca1994r.Prawobudowlane

(t.j.Dz.U.z2018r.,POZ.1202zp6血.zm.)robotybudowlanenawskazanymtereniemo2na

rozpoczapnapodstawieostatecznQjdecyz]1OPOZWOleniunabudowe.

4.NiniQjszadecyz】aWlaZeOrganWね§ciwydowydaniapozwolenianabudowe.

5・DecyzJanmleJSZaZOStajewydanapouzyskaniunasteptu脅CyChuzgodniehstosowniedoart.53

ust.4ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzemym(t.j.

Dz.U.z2018r・POZ.1945):

-ZDyrektoremKampmOSkiegoParkuNarodowego,

件ostanowienieznak.・DOso-4082/俄yI8zd7ia20.11.2018r.DyrektoraKampinoskiego

ParkuNdroめ14,egOu培ad海砂qcelo加Iizadダprzedniotoweiinwes砂クice楊publicznegq)

一ZRegionalnymDyrektoremOchronySrodowiskawWarszawie

@rQiekt(ねの勿idbreCZO砂14,e(ガugzwro加egopo勅ier虎eniaodbiorud宅ia15.11.2018r.i

StOSO14,niecわart53ust.5cq万OWan写iusta14,,nie1砂rOZeniestano高誼awterminie21d1i

Odhiaot7Zymaniaprqie肋udeり擁p7ZeZregionalnegoc砂re巌oraochro砂′舟0くわ14,isha,

un少esiezauzgod譲niedec控帝)

-ZPahstwowymGospodarstwemWodnymWodyPoIskieZarz如ZlewniwLowiczu,

@rQiektくねq匂idbreCZO砂14,e(ガugzwrotnegopotwiercZeniaodbiorud扉a19.11.2018r.i

StOSO14,nie砿)art.53ust.5cytO14,an弓iustat男nielvyra乞eniestanowis加wterminie14d宅iod

dクiaotrzymaniaprqiektu`カ`y擁przezonganwiaScil砂川4,平)raWaChochroI砂melioraクi

WOd少ch,2#n少esiezauzgod2ieniedeり初/
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6.OdniniQjszQjdecy乙jis書uaystronomodwo書aniedoSamorzadowegoKolegiunOdwoまawczego

wwarszawle,ul.melecka44,02-530Warszawa,ZaPOSrednictwemW旬taGminyBroch6w

wteminie14dnioddatyjQjdoreczenia・

7.WtrakciebieguteminudowniesieniaodwokmiaodniniQjszQjdecyzji,StrOnymOgaZrZeCSle

prawadowniesieniaodwofania,Skhad魂COtwiadczenieozrzeczeniusietegoprawawobec

W4itaGminyBroch6w.

8.ZdniemdoreczeniaW印owiGminyBroch6woSwiadczeniaozrzeczeniuslePraWado

wniesieniaodwo書aniaprzezostatni雀ZeStrOnPOStePOWania,decyzlaStaiesleOStateCZnai

prawomocnaorazpodlegawykonaniuprzedupをvemteminudowniesieniaodwolania,

JeZeliwszystkiestronyzrzeklysieprawadowniesieniaodwo衰皿ia.

Integralnacze鐙nini♀iszejdecyziistanowl:

ZalapznikNrl-Zafacznikgraficznydodecyz]1SPOrZ雀dzonynamapleZaSadnicz。wskalil:2000

鴫で雲Gm重ny

Otrzymし凋:

1.Pe士nomocnikwnioskodawcy

2.Stronypostepowaniawgrozdzielnika

3.んa

DowiadomoSci:

1.SoftyswsiTutowice」apzniezobwieszczeniemz血iaO2.01.2019r.

zpro§baowywieszenienatablicyoglosze血solectwanaokres14血iipodaniedopubliczn。wiadomostiw

SPOS6bzwyczqiowoprz鵬ty

2.SoftyswsiWilczeTutowskie-ねczniezobwieszczeniemzdniaO2・01.2019r.

zpro§一坤OWyWieszenienatablicyogtosze五so事ectwanaokres14dniipodaniedopublic2ne]Wiadomo§ciw

SPOS6bzwycz祖vwoprz鵬ty

projektdecyzjisporzadzila:mgrinZ.Ali卒P匂va-Jaworska

upr.urbanistyczneNr1500
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