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OuSta獲eniulokalizacjiinwestycjiceIupublicznego

Na podstawie art.104　ustawy z dnia14　czerwca1960　r.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)porozpatrzeniuwniokuz

dnia O2.10.2018r.(data wp書ywu do organu24.10.2018r.)fimy ZakIad Wodoci雀g6wI

Kana重izacji,,Sochaczew,,Sp.zo.o.zsiedzib脅WSochaczewieprzyul.Rozlaz書owskiej7,96-500

SochaczewoustalenielokalizaqlmWeStyqIICelupublicznegoobQjml対審Cqi:

budowe siecieIektroenergetycznej-StaCjitransfomatorowej kontenerowej15/0,4kV,

wewnetrznej kab獲owejlinii zasilaj雀Cej nNO,4kV na terenie dzia胸nr ewid.55/1w

mlgSCOWOstiKonarywgminieBroch6w

USTALAM

nastepujacewarunkiIokalizacjiinwestycjicelupublicznego:

1.RoDZAJINWESTYCⅢ:budowa sieci elektroenergetyczneJ　-　Sta匂i transfomatoroweJ

kontenerowej15/0,4kV,WeWnetrZnQjkablowQjliniizasil秘c nNO,4kVnatereniedzialkinr

ewid.55/1w mlQ]SCOWOsti Konary.Inwesty匂a obejmuJe m.in・Wykonanielinii

elektroenergetycznQjodiugoあiok.22m.

2.WARUNKI ZABUDOWYI ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE Z
PRZEPISOwoDR弔BNYCHwzakresiewarunk6wzawartychwart・54pkt2ustawyzdnia27

marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym:

1)rodzajzabudowy:Obiektyi血astrukturytechniczn句,

2)funkcjazabudowy:1inieelektroenergetyczne,StaCjatransfomatorowa,

3)warunkiiwymapaniaochronyiksztaItowaniaIaduprzestrzennego:

0lokalizaQJe mWeStyql uStala sle W vyZnaCZOnyChliniach rozgranicz明CyCh

inwestyql WSkazanych na zalapzniku graficznym do decyzJI Z ZaChowaniem

nastepl弼CyChzasad:

一aytuOWanie urz隼dzeh zgodnie z przepisani odrebnymii w spos6b

nieogranicz瑚Cy ZagOSPOdarowania terenu,Z ZaChowaniem odpowiednich

odlegまoSciodobiekt6wbudowlanychiurz雀dzehuzbrqjeniaterenuzgodniez

PrZePISamitec血iczno-budowlanymi,

01inie elektroenergetyczne prowadzi6w maksymalnym stopnlu WZdfuz granic

wlasnostiiwnawlqZaniudoistnl明CyChsystem6winfrastrukturytechnicznq,

o gabarytyurzadzehwgprzepis6wtechnic狐yCh,StOSOWaniemateria16wposiadedapych

atestjakosti,rOZWlaZaniatechniczneimaterialywgobowiazI駒pyChnom,

o dopuszczasielokaliza排urzadzehzwlaZanyChzfunk(涙POdstawow番うSytuOWanie

sta車transfomatorowychzzapewnieniemdostepudodrogipublicznQj,gataryty

Obiektu:

-maksymalnawysokoS6do3m,



ー　geOmetriadachu:k却nachyleniapo書aciok.5O,

一　SZerOkoS6elewaqjifrontowej:do5m.

4)warunkiochronySrodowiska:

o terenobjetyjestfom智oc血onyprzyrodyjakoKamplnOSkiParkNarodowyzotulinq,

dlakt6regoobowi包z叩aprzepisyRozporz雀dzeniaRadyMinistr6wzdnia25wrzeSnia

1997r.wsprawieKampinoskiegoParkuNarodowego(Dz.U.z1997r.Nr132poz.

876):OC血onazieleniwiejskiej-Zadrzewieh,Zakrzewieh,

OinwestyQja nie zaliczasie do przedsiewzie6mogapychznacz雀co oddzialywa6na

缶odowisko,

O W trkcie budowyi ekspIoata匂i obiekt budowlany nie mo2e powodowa6

PrZekroczeniaokre針onychstandard6wjakostiSrodowiska,

5)ochrona dziedzictwa kulturowegoizabytk6w:nie vystepl壇obiekty podlegz由ce

PrZePisomustawyzdnia231ipca2003r.oochroniezabytk6wiopiecenadzabytkami(t・

j.Dz.U.z2018r.,POZ.2067),
6)obsIugawzakresiekomTnikacjiiinfrastrukturytechniezl中

0ObsfugakomunikacylnaZdroglPubliczn?十POWiatow句poprzezistni〔彊cyzjazdna

drogewewnetrzna,

○子aOPatrZenieyenergieelektrycznaTZistn廟cychsystem6welektro:nergetyCZnyCh,

0mWeStyQjanleWymagaZaOPatrZemaWWOde,Ciep壬o,OdprowadzenlaSciek6w,nie

generuJenaetaPieekspIoataqjiodpad6w,

O dlaprQjektowanQjinwestyqjizachowa6odlegloSciodwszelkichistni(弱cychsiecii

urzadzeh podziemnych(sie6　wodoci慾OWa,Sie6　energetyczna,kanalizacja)i

naziermychwynikajapezprzepISOWOdrebnych,

O dopuszczas19PrZebudoweistnlgapyChsieciiurzqdzehpodziermychinaziermychpo

uzyskaniuzgodyzarz雀dcy.

7)ochronainteres6wos6bt重ZeCich:Obiektyirobotybudowlanemogaby6realizowane

ⅥyapZnienazasadachprzewidzianychwart.5ust.1i2ustawyzdnia71ipca1994r.

Prawo budowlane(t.j.Dz.U.z2018r.,POZ.1202z p6n.zm.):POSZanOWanie,

wystep函cychwobszarzeoddzialywaniaobiektuuzasadnionychinteres6wos6btrzecich,

WtymZaPeWnieniedost9Pudodrogipubliczn勘

8)Linierozgra専Z坤einwestycjioznaczono平apiesytuac加O-WySOkoSciowQjwskali

l:1000(zmnleJSZenleZeSkalil:500)stanowlapeJZalapznikNrldodecyzji.

9)Prqjektowanie,budowaiekspIoatapjaurz智dzehisiecielektroenergetycznychzgodniez

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

755zp6Zn.zm.)・

10)Obiektybudowlaneodpowiada6mTSZaPrZePisomRozporz年dzeniaMinistraInfrastruktury

zdnia12kwietnia2002r.wsprawleWarunk6wtec血icznychjakimpowimyodpowiada6

budynkiiichusytuowanie(t.j.Dz.U.z2015r・POZ・1422zp6Zn.zm.),

11)Prqiekt budowlany musi spehia6　warucki Rozporz智dzenia Ministra Transportu,

BudownictwaiGospodarkiWodnejzdnia25kwietnia2012r.wsprawieszczeg6書owego

zakresuifomyprQjektubudowlanego(Dz.U.z2012r.poz.462)・

UZASADNIENIE

ZakladWodociagowiKanalizaqii"Sochaczew’’Sp.zo.o.zsiedzibqwSochaczewieprzyul・

Rozlaz書owskiQj7,96-500SochaczewwystapilzwnioskiemoustalenielokalizaqlmWeSty車Celu

publicznegoobQjm明C車budow9SleCielektroenergetyczneJ-Sta車transformatorowejkonteneroweJ
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15/0,4kV,WeWnetrZnQj kablow♀iliniizasil祖CQj nNO,4kV na terenie dzialki nr ewid・55/1w

ml?JSCOWOstiKonary.

Dlaprzedmiotowegoobszarunieobowi雀ZuJemlqSCOWyPlanzagospodarowaniaprzestrzennego,

apowyzszainwestyqiawmySlart.6ustawyzdnia21sieapnia1997r.ogospodarcenieruchomoSciami

(t.j.Dz.U.2018r.,POZ.121zp6inzm.)stanowicelpublicznywrozumieniutejustawy・

Zgodniezart.61§4KPAorazzart.53ust・1ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniui

ZagOSPOdarowaniuprzestrzennym(t・j.Dz.U.z2018r.poz.1945)wiaScicieleniruchomoSc巨a

kt(trych bedzielokalizowana przedmiotowainwestyqia zostali zawiadomiem O WSZCZeClu

postepowaniaorazoprzysfug函Cymimprawiedoczynnegouczestniczeniawpostepowaniuna

pISmle,natOmiastpozostalestronyowszczecluPOStePOWaniazawiadomionowdrodzeobwieszczenia
●　′　　　●

iwspos6bzwyc空owoprz加ty匂.przezsoftysaoraznastronieintemetowQjBIPUrzeduGminy

Broch6w.WtemlnlePrZeWidzianymwobwieszczeniudoorganuniewplyndyodstronpostepowania

ZadnewnioskiczyteZuwag.

Obwieszczenieizawiadomieniezdnia25.10.2018r.przes書anor6wnieZdosoftysawsiKonary,.Z

prost埼ozawiadomienlemieszkahc6wowszczecluPOStePOWaniapoprzezwywleSZenieobwieszczenla

natablicyog士oszehso士ectwa,atak互ewspos6bzwycz年IOWOPrZyjetywdanQiml♀JSCOWOSci.Publiczne

obwieszczenienastapi士ozdniem25paZdziemika2018r.wBiuletynieInfomaqiiPublicznQjUrzedu

GminywBrochowie(h坤://www.brochow.bip.org.pl)oraznatablicyogfosze血wUrzedzieGminy

Broch6w.Doorganuodstronpostepowanianiewplyn申oZadnewnioskiczyteZuwagi.

Pismemzdnia19.11.2018r.W6jtGminyBroch6wzgodniezart・53ust・4i5ustawyzdnia27

marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzemym,WyStapi事ouzgodnienieprqjektu

decyz)1OuStaleniulokalizaqlmWeStyQjicelupublicznegodlaprzedmiotowegozamierzenia.Projekt

tenprzygotowanyprzezosobeposiadaiapastosowneuprawnieniazzakresuurbanistykiprzedstawiony

zostaldouzgodnieniawtrybieart.106KPA.,DyrektorowiKampmOSkiegoParkuNarodowego

stosowniedoart.60ust.1iart.53ust・4pkt7ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniui

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

Doprojektudecyz]1OuStaleniulokalizaqlmWeSty車Celupublicznegodlaprzedmiotowe」

inwestyQjido士apzonezostalyr6wnie乞wymaganeprzepisamiprawazaねczniki-PrZygOtOWanePrZ?Z

mgrinZ.Aliqi9P彊-Jaworskaspeqjalistk9uPraWnlOnadosporzadzeniaprQjektudecyzii(uprawnlenla

urbanistycznenr1500).

Wtokupostepowaniawdniu30.11.2018r.wplyn申opostanowienieznakDOso-4082/74/18z

dnia26.11.2018r.Dyrektora KampmOSkiego Parku Narodowego uzgadniajapelokaliza明

przedmiotoweJmWeSty申Celupublicznego

Dziahajacnapodstawieart.10§1oraznapodstawieart.36kpaorganzawiadomieniemzdnia

lO.12.2018r.poinfomowalwszystkiestronypostepowaniaowydanychpostanowieniachorazo

zgromadzeniupeうnegomateriafudowodowegowprzedmiotow。sprawiestanowlapegOPOdstawe

rozstrzygnleCiaadministracyJnegOOraZOmOZliwoscIWyPOWiedzeniasleCOdozebranychdowod6wi

materia16worazz士o乞eniako血cowegootwiadczenla,atak2epoinfomowalstronyoniezalatwieniu

sprawy w terminie okreSIonym w art.35Kpa ze wzg19du na przedfuz魂c雀S19PrOCedure

przygotowawczaprQjektudecy狂WobecpowyZszegoorgannaPOStaWieat36Kpawyznaczylnowy

teminrozpatrzeniasprawy,jednoczeSniepoucz明coprawiedowniesieniaponaglenia.Wterminie7

dniprzewidzianymwzawiadomieniudoorganuodstronypostepowanianiewplynelyZadnewnioski

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

2003r.oplanowaniuizagospodarowaniup丁zestrzemym(t・j.Dz・U.z2018r.poz.1945)orga叩

dniulO.12.2018r.wdrodze obwieszczenla,atakeew spos6b zwycz鋤OWO PrZyjetyw gmmle

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

zgromadzeniupe書negomateriafudowodowegowprzedmiotow。sprawle,StanOWlaCegOPOdstawe

rozstrzygnleCiaadministracyjnegOOraZOmOZliwoscIWyPOWiedzeniasleCOdozebranychdowod6wi
′　　●
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materia16w oraz zIozeniako血cowego oSwiadczenla,atakee o niezalatwieniu spravy wteminie

Okre5lonymwart.35Kpazewzgledunaprzedfuzz弱c容slePrOCedur9uZgOdnieniowaprqjektudecy乙〕l

OraZ O・WyZnaCZeniu przez organ na postawie art.36Kpa nowego termin rozpatrzenia sprawy,

jednoczeinie poucz瑚C O PraWie do wniesieniaponaglenia.Publiczne obwieszczenienastapiloz

dniemlO grudnia2018r.w BiuletynieInfomaQji PublicznQj Urzedu Gminy w Brochowie

(http:〃w・brochow.bip.org.pl)oraznatablicyogloszehwUrzedzieGminyBroch6w.Doorganuod

StrOnPOStePOWani専WPlynelozadneoSwiadczenie.

Rozpatr函Cnml♀ISZ雀SPraW9StWierdzasie,Zeterenob南yinwestyqi雀nieposiadami匂scowego

Planuzagospodarowaniaprzestrzemego.Wzwi智zkuzpowyzszym,StOSOWniedoart.50ust.1iart.51

ust・1pkt2iwzwi雀Zkuzart.56ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniu

PrZeStrZemym(t・j.Dz.U.z2018r・POZ.1945)celemdecyzjijestustalenielokalizaqiiinwesty車Celu

Publicznegowoparciuoprzepisyw/wustawy.

BudowaliniielektroenergetycznQjjestinwestyqiazzakresuobiekt6wiurz智dzehinfrastruktury

technicznej,dlakt6r句zgodniezart.61ust・3ustawyoplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym

niemaobowiazkuspe血ieniawymoguart.61ust.1pktli2・

Przyjm朋Clad przestrzennyza podstaw9ksztaItowaniazagospodarowania przestrzennegoi

Odnosz雀CSi9doart.54iart.53ust.3w/wustawydokonanoanalizywarunk6wzagospodarowania

terenuwynik魂CyChzprzepISOWOdr9bnych.Wwynikutejanalizystwierdzono:

1)warunkiizasadyzagospodarowaniaterenuorazjegozabudowywynik勧ZWymOg6w

technoIoglCZnyChis智zgodnezprzepISamiodrebnyml:

●istni匂eutciew6distaqiawodocingowanadzialceo味鴫inwestyqj雀orazterenykolei,

dr6gi rolne na dzialkach sasiednich.Przedmiotowainwestyqia sfudy poprawie

niezawodnoあizaopatrzeniawenerg19elektrycznastaqjiwodocingow♀ト

●　dzialka,na kt6rqj realizowana jestinwestyQja posiada dostep do drogipubliczneJ-

POWiatoweJ,

●istnic弱celPrqjektowane uzbrqjenieterenujestwystarczapce dlaobsfugizamierzenia

budowlanego-ZaSileniewenergleelektrycznazistnic弱CyChsystem6w,1nWeSty匂anie

WymagaZaOPatrZeniawpozostalemedia,

●　terenWramaChliniirozgraniczapcychinwesty車niewymagauzyskaniazgodynazmiane

PrZeZnaCZeniagrunt6wrolnychnacelenierolnicze-gruntyOkreSIonewewidenqjiBa,
●　ParametrylWSkaZnikizabudowyokre針onoodnosz脅CSi9dowymog6wtechnoIoglCZnyCh

ZeWZgledunarodz砧zabudowy-ObiektyinfrastrukturytechniczneJ,

2)stan faktycznyi prawny terenu-inwestyqia prowadzona jest na nieruchomosti o nr

ewidencyjnym55/1wobr9biegeodezyjnymKonary-Legb9dapQjwiasnosti脅Zakladu,dzialka

StanOWiterenyzainwestowanestaqiawodoci縫owa,

3)decyzjajestzgodnazprzepisamiodrebnymi-naPOdstawiedost9PnegOWfomieelektronicznQj

PrOgramu SystemuInfomaqii Prawnqj LEX przeprowadzono specyfikaqi9POWSZeChnie
Obowi雀z叩acychprzep書SOWOdrebnychwceluustalenianaichpodstawiewarunk6wizasad

ZagOSPOdarowaniaterenuorazJegOZabudowy.

Wwynikuanalizyustalono,Zewniosekspe書niawymogidowydaniadecyz)1,ZadenprzepISPraWa

materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniulokalizaqlinwesty匂i celu publicznego dla

Wnioskowanegoprzedsi9WZiecia.Biorappoduwag9POWyZszeargumentyorzeczonojakwsentenqji.

POUCZENIE

l.JeZelidecyzjaoustaleniulokalizaqiiinwestyqiicelupublicznegowywo巾jeskutki,Okt6rych

mowawart.36ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym,

PrZePisyart.36orazart.37stosujesieodpowiednio(art.58ust.2).
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2.Organ,ktorywydaldecyzjeoIokalizaqiiinwestyqiicelupublicznegostwierdzajQjwygainiecie,

jeZeliinnywnioskodawcauzyskalpozwolenienabudowe/przy】eCleZgloszenialubdlategoterenu

uchwalonoplanml♀〕SCOWy,kt6regoustalenias智lmenizwwydanqjdecy乙]1.

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

j.Dz.U.z2018r.,POZ.1202zp6如.zm.)robotybudowlanenawskazanymtereniemo乞na

rozpoczacnapodstawleOStateCZnQjdecyz]lOPOZWOleniunabudow9・

4.Nini♀jszadecyz事aWlaZeorganwiaSciwydowydaniapozwolenianabudowe.

5.DecyzJanmleJSZaZOStajewydanapouzyskaniunastep明CyChuzgodnie血stosowniedoart.53ust.

4ustawyzdnia27marca2003r.oplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym(t・j.Dz・U.z

2018r.poz.1945):

一ZDyrektoremKampinoskiegoParkuNarodowego

if)ostanowienieznakDOso-4082/74/18zd1ia26・11・2018r・功′rektoraKanpinoskiego

ParkuNaroゐwegouzgad扇匂qcelo肱lセa擁przedniotowe/inwes砂擁Celupublicznegり)

6.OdniniQjszQjdecyzjir九zystronomodwolaniedoSamorzqdowegoKoleglumOdwo書awczegow

Warszawie,ul.Kielecka44,02-530Warszawa,ZaPO缶ednictwemW年itaGminyBroch6ww

teminie14dnioddatyj匂doreczenia.

7.Wtrakciebieguteminudowniesieniaodwo士aniaodnini♀jszejdecyzji,StrOnymOgaZrZeCSle

prawadowniesieniaodwofania,Sk書ad年iacotwiadczenieozrzeczeniusietegoprawawobecW旬ta

GminyBroch6w.

8.ZdniemdoreczeniaW句towiGminyBroch6wotwiadczeniaozrzeczeniuslePraWadowniesienia

odwo血iaprzezostatniazestronpostepowania,decyziaSt砧esleOStateCZnalPraWOmOCnaOraZ

podlegawykonaniuprzeduplywemteminudowniesieniaodwolania,jeZeliwszystkiestrony
zrzeklysieprawadowniesieniaodwolania.

Integraln年cz壁eniniejsz?jdecy乙iistanowl:

Za車znikNrl-ZalapznikgraficznydodecyzilSPOrZ軸zonynamapleSytuaCyJnO-WySOko5ciowqiWSkali

l:1000,

Sekre時貫z Gnliny

Otrzyml掘:

1.Wnioskodawca
2.Stronypostepowaniawgrozdzielnika

3.Na

1.SoftyswsiKon叩-書apzniezobwieszczeniemzdniaO2・01.2019r.

zprosbaowywleSZenienatablicyog書oszehsolectwanaokres14dniipodaniedopubliczpejwiadomoSciw

SPOS6bzvyczaiowoprz)房ty

projektdecyzJISPOrZadzila:mgrin2.AuiQjaPdya-Jaworska
upr.urbanistyczneNr1500
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