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i,l,

Gniewosz

w,

14lipca 2016

r.

GTK.6733.2.2015

DECYZJA Nr 2ll2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt l, art. 50 ust. l, art. 5l ust. I i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. 22015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia l4
czerwca l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (.t. Dz. U. Nr 98 z2000 r. poz.lO7l ze zrn.)
po rozpatrzeniu własnego wniosku W jta Gminy Gniewosz w złoŻonego w dniu 23'07.20l5 r. w sprawie:
ustalenia warunk w lokalizucji inwestycji celu publicznego pod trozwq: "Budowa sieci kanslizacii sanitcrnei
poclciśnieniowej" w nliejscowościach Reg w Stary i Borek, w gminie Gniewoszliw
- na działkach o nr ewid: I40, I4I, I42, I43/I, 144/3, 144/4, I45/I, I4s/2, I46, l47, I48, I49, I50, IsI' l52,
153, 155, 156, 157, 158, 159,341,393/1,394,395,396,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,41

I,

412,414,432, 436/3,440, 447/2,447/3,448,449,454,455/1,455/2, 45 ,458,459,4 0,461,462, 463,464,

465, 466, 467, 468, 469, 470, 477, 478, 479, 480, 48 I, 482, 483, 484, 486, 488, 489, 490, 493, 494, 495, 496,

497,498/2,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510/1,510/2,511,512,513,514,515,516,
517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,528,529,530,531,532,533/2,536,538,539/1,539/2,540,

541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,586,716/2,718,
719/1, 727/2, 731, 757, 760, 761, 762, 789

położonycltw miejscowości Regtiw Stary w gminie Gniewosztiw
- na dzicłkach o nr ewic!: I, 13, 14, I5, 16/I, I6/2, I7, I8, 19, 20,2I, 22,292/2,292/3, 293/I, 295, 296, 297,

299,300,301,302,303,304,2027,2028/1,2029,2030,2031,2032,2033/1,2033/2,2034,2036,2039,2040,
2041,2166,2167,2t6g,2171/l,217I/2,2172,2173,2174,2176,2177,2178,2179,2180/2,2180/3,2181,
2182, 2183, 2184,2200, 2201, 2202, 2204, 2207, 2209, 2210,

polożonyclt w miejscowości Borek w gminie Gniewoszt|w
- na clziałkach o nr ewid: 7,
położonycltw miejscowości Zajezierze w gminie Sieciecltliw
- na działkach o nr ewid: 33, I52,
położonychw miejscowości łll lka lłojcieszkowska w gntinie Sieciech w
w porozumieniu z W jtem Grniny Sieciech w stosownie do art. 5l ust.

3

ustawy

o

planowaniu

i

zagospodarowan iu przestrzennym
po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
z organami właściwyrniw sprawach ochrony grunt w rolnych - postanowienie z dnia l 8.0 l .20 l 6
z organami właściwyrniw sprawach melioracji wodnych - wystąpienie z l8.0l .Ż016 r.,

z Wojewodą Mazowieckim -wystąpienie z l8.0I .20l6 r.,

z Marszałkiem Wojew dztwa Mazowieckiego-postanowienię
Ze Starostą Kozienickim -wystąpienie z l8.0l .2016 r.

z

dnia 4 lutego 20l6.,

USTALAM WARUNKI LOKALIZACJI DLA INWESTUCJI CELU PUBLICZNEGO
O ZNACZENI U LOKALNYM-GM INNYM

w pod nazwą:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCISNIENIOWEJ W MIEJSCOWOSCIACH
REGow STARY, BoREK, ZAJEaIERZE, WÓLKA woJClESZKowsKA - GM|NA GNlEwoSZÓw

dla inwestycj i zatnierzonej przez Gminę Głnięwosz

- na dzialkach o nr ewid: 140, 141,142,143/1,144t3,14414,14511,14512,146, 147, 148,149' 150' l5l' 152'
410,411,
153, 155, 156,157,158, 159, 341,39311,394,395,396,401,402,403,404,405,406,407,408,409'
459,460,461,462,463,464,
45
458,
412,414,432,43613,440,447t2,44713,448,449,454,45511,455/2,
,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,486, 488, 489, 490, 493, 494, 495, 496,
497,498/2,499, 500, 501,502, 503, 504, 505, 50 , 507, 508, 509, 510/1, 51012,5ll,512,5l3, 5l4, 5l5, 516,
517, 518, 5l 9, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 529,530, 531, 532, 53312,536, 538, 539/1, 53912, 540,
541, 542,543,544,545,546, 547,548,549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 586,7 16/2,7 18,719/l
'
727 12, 731, 7 57, 7 60, 7 61, 7 62, 789
położonych w miejscowościReg w Stary
- na działkach o nrewid: l, 13, 14, l5, 16ll,1612, 17,l8, l9,20,2l,22,29212,29213,293ll,295,296,297,

299,300,301,302,303,304,

2027,202811,2029,2030,2031,2032,203311,2033/2,2034,2036,2039,2040,

2041,2166,2167,216g,217Ut,2171t2,2172,2173,2174,2176,2177,2178,2179,218012,
2182, 2183, 2184, 2200, 2201, 2202, 2204, 2207, 2209, 2210,

2180/3, 2181,

położonychw miejscowości Borek
- na dzialkach o nr ewid: 7,
polożonych w m iejscowo ściZajezierze

na działkach o nr ewid: 33, l52,
położonychw miejscowoŚci Wólka Wojcieszkowska

_

l. Rodzaj inwestycji - infrastruktura - budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
2. Warunki i szczególowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
przepisów odrębnych.
2 .1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- Inwestycję lokalizować zgodnie zzałącznikami graficznymi do niniejszej decyzji.
- Inwestycję lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymiw sprawie.

wynikające z

Dopuszcza się etapową realizacji inwestycji.

2.2. ochrona środowiska i zdrowia ludzi

-

Planowanę zalnierzenie inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym jest zaliczone do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.

-

Dla projektowanej inwestycji wydana została ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 28 pażdziernika 20l5 r.- znak
GK.6220.1.201s

Teren przedmiotowej inwestycii nie jest obięty Żadnąz fbrm ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie
przyrody.

obowiązuje ochrona drzew i krzewów w rejonie inwestycji.
Projektowana inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody
stwarzać uciązliwościpowodowanych przez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne.
2.3. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej

-

-_

i

gleby oraz

Inwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.
W przypadku natratlenia w trakcie prowadzonych prac ziernnych na przedmiot posiadaiący cechy zabytku należy
przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić znalezisko do państwowej Służby ochrony Zabytków w Radomiu.
lnwestor zobowiązany 1est do f'inansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.
Pro.iektowanej inrvestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony
dziędzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesne.i.

2.4. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Dojazd do terenu inwestycji- istniejącymi drogami.

-

Zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów budowy - z istniejącej sieci - na warunkach dysponenta
sieci.
- Unieszkodliwienie odpadów - zgodnie zobowiązującymi przepisami.
- Ewentualne kolizje z istniejącyn uzbrojeniem uzgodnić z dysponentarni sieci.
_ Zaopatrzenie w mędia _ wg warunków gestorów sieci'
2 . 5 . ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych
Projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami górniczyni i nie dotyczą jej związane z takirni
terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów
odrębnych'
2.6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
- Projektowana inwestycja nie moze ograniczać: dostępu do drogi publicznej' korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej

i

cieplnej, środków łączności,dopływu światładziennego do

pornieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie Inoże stwarzać uciązliwościpowodowanych przez
hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie a takŻe nie możę powodować
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.
Po
zakończeniu budowy teren należy uporządkować.
Wynagania podane wyżej mają charakter zasad ogólnych i nię zwalniają Wnioskodawcy od zachowania
dalej idących wynagań zawartych w prawie budowlanym i przepisach wykonawcrych do tej ustawy.

2.7. Wymagania formalne

.
o
o
.

Projekt wykonać zgodnie z warunkami technicznyni uzyskanymi dysponenta sieci.

Uzyskać uzgodnienia projektu budowlanego wynikające

z

uzgodn ić z Zespołem Uzgadn ian ia Dokumentacj i Projektowej.

przepisów szczególnych W tym projekt

Zabezpieczenia i ewentualne przełoŻenia kolidującego z projektowaną inwestycją uzbrojenia
technicznego projektować na warunkach i w uzgodnieniu zzarządzającymi poszczególnych sieci.
Uwzg|ędnić zzleceniajednostek uzgadniających.

infrastrukturą należy projektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.o4'2oo2 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, w tym tęchniczno budowlanymi, Polskimi Nonnami oraz zasadatni wiedzy technicznej.
Projekt budowlany opracować zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
dnia25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i forrny projektu
i Góspodarki Morskiej z

obiekt budowlany wraz

budowlanego (Dz. U.

z

z

2012r.poz.462zezm.).

Uzyskać decyzję Marszalka Województwa Mazowieckiego,zgodnie z art.88n ust.3 ustawy z l8
lipca 200l r.-Prawo wodne (Dz.U.Nr Dz. |]. z 20l 5 r. poz. 469, 1590' 1642.) zwalniaiącą z
zakazów określonych w Art. 88n ust.

3.

l

ww. ustawy.

Przebieg sieci - oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali l:l000 stanowiących częśćgraflczną
niniejszej decyzji - załączniki nr l -6 - linią ciągłą koloru czerwonego i na orientacji - rnapie w skali l : l 0000
linią ciągłą koloru czerwonego - załącznik nr 7.

Uzasadnienie

Z

wnioskiem o ustalenię warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach '' w miejscowościach Regów Stary i Borek w Gmina
Gniewoszów.

Zgodnie

Z

ustawą

o

gospodarce nieruchomoŚciami

jest to inwestycja zaliczana do

inwestycj

i

celu

publ icznego, o znaczeniu lokalnyrn.

W wyniku przeprowadzonej w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27
marca 2OO3 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyln, analizy warunk w i zasad zagospodarowan a
terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepis w odrębnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego
i

terenu ustalono:

-

-

-

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej podciŚnieniowej w technologii
,'ISEKI'' wraz z przyłączami w rniejscowościReg w Stary oraz rozbudowę kanalizacji w m. Borek
,,Fort'' w gninie Gniewosz w. Projektowana sieć kanalizacyjna stanowić będzie rozbudowę
istniejącego systemu kanalizacyjnego w m. Borek i Reg w Stary w gminie Gniewosz w oraz w fnZajezierze i W lka Wojcieszkowska w gm. Sieciech w. Zebrane ścieki z miejscowoŚci Reg w Stary
odprowadzane będą za pośrednictwem istniejącej stacji podciśnieniowej do oczyszczalni ściekw w m.
oleks w, gm. Gniewosz w. Ścieki zobszaru m. Borek,,Fort'' gm. Gniewosz w odprowadzanebędąza
pośrednictwem gminnej sieci kanalizacyjnej w n. Zajezierze i W lka Wojcieszkowska do istniejącej
oczyszczalni ściekw w m. Zajezięrze gm. Sieciech w. Do projektowanej kanalizacji podłączone
Zostaną lokale usługowe, obiekty uzyteczności publicznej i prywatne dorny mieszkalne położone
wzdłuŻ drogi wojew dzkiej nr 823 relacji Borowa - Zajezierze, wzdłuŻ drogi powiatowej nr 1744
Reg w Stary - Markowola oraz wzdłuŻ dr g gminnych znajdujących się na terenie miejscowości
objętych projektem. Przewody gł wne prowadzone będąwzdłuŻ dr g: wojew dzkiej ipowiatowej poza
pasem drogo.vq1m przęz tereny prywatne, gł wnie przeztęreny łąk i p l uprawnych zlokalizowanych za
budynkami mieszkalnyni oraz gdzie to możliwe w pasie drogowyrn dr g grninnych.

Planowana inwestycja nie narusza lokalizacji istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej.
Projektowana inwestycja nie wpłynie na zmiany w krajobrazie. Wnioskowana inwestycja nie zakł ci
funkcjonowania istniejącego zainwestowania technicznego oraz korzystania z obiekt w sąsiednich.
Podniesie standard użytkowania terenu, wpłynie na poprawę warunk w sanitarnych na obszarze
inwestycji.

Teręn planowanej inwestycji znajduje się poza obszarem zagroŻenia powodziowego.
Planowana przedsięwzięcie nie stwarza wystąpienia poważnych awarii.

Nieruchomość, na kt

rej Wnioskodawca zatnierza realizować planowaną inwestycję nie jest

ustalęniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego'

Planowane zalnięrzenie inwestycyjne polegające

na budowie sieci kanalizacji

objęta

sanitarnej

podciśnieniowej wynienione jest w $ 3 ust' l pkt 79 rozporządzenia Rady Ministr w zdnia9listopada
20l0 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. Nr 2l3, poz.
1397 ze an.). Dla projektowanej inwestycji wydana została ostateczna decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia W jta Gminy Gniewosz w z dnia
Z8.października 20l5 r.- znakGK'6220.l.20l5. W decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko.
Zgodnie zart.5l ust. 3 ustawy planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym w przypadku inwestycji celu
pJbli"'nego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustalęniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydaje w jt, na kt rego obszarze właściwościznajduje się największa częśćtęręnu, na kt rym

-

ma być realizowana ta inwestycja.
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano stosowne uzgodnienia i porozurnienia.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono możliwośćrealizacji inwestycji o(az, Że planowana
inwestycja nie narusza przepis w prawa i ładu przestrzennego.
Projekt decyzji przygotowała osoba wpisana na listę członk w izby salnorządu zawodowego architekt w.
Mając powyŻsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
- Niniejszc ilecyzjtt nie rodzi praw do lerenu oroz ,rie ntrusz( prowo włlsttościi uprawnie 0s b
trzecich (arl. 63 usl. 2 ustawy o plttttowuniu i zogospotlcrowlttiu pąestrlennyn).
_ łlnioskodtncy, kt ry nie uzyskał prilło tlo terenu, nie prąłsługujeroszczenie o Zwrnt naklad w

poniesionych w Twiqlku z otrzymcnq clecyzjq ustalojqcq worunki zttbutlowy (ort. 3 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Decyzja niniejsza jest ważna clo jej wygaszenia odrębnq decyzjq z powotltiw okreśIottych w ul. 65 ust.
I ustawy o plttnowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrrym tj. jeżeli:
_ inny wnioskotlowca uąyskal po7wolenie na budowę,
_ tlltt tego terenu uchwalono plut miejscowy, kt rego ustolenic sq inne niż w wydonej decyzji.
Niniejsaa clecyzja stanowi potlstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

od

niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegiurn odwoławczego w

Radomiu za pośrednictweln W jta Grniny Gniewosz w w tenninię l4 dni od dnia jej doręczenia.
odwołania lnozna składac w Urzędzie Glniny GniewosZ,qw..- -'""
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Do wttiosku

o

pozwolenie na budowę należy dołqczyć:

z

i

-

projekt budowlany wraz

-

oświadczenię lub dow d stwierdzający prawo do dysponowania nieruchotnością na cele budowlane'
ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego

szczeg lnyrni,

opiniami, uzgodnieniarni

decyzjarni wymaganymi przepisanti

Załączniki ( sporządzonę w dw ch egzenplarzach, z kt rych jeden otrzynuje wnioskodawca,

do wglądu w Urzędzie Gminy Gniewosz w):
Nr l -6 - częśćgraflczna decyzji
Nr 7 - orientacja

otrzyrnują:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W jt Gminy Gniewosz w
W jt Gminy Sieciech w
Sołtys wsi Reg w Stary

Sołtys wsi Borek
Sołtys wsi Zajezierze w gm. Sieciech w
Sołtys wsi W lka Wojcieszkowska w gm. Sieciech w
Strony wg wykazu

AIA

a

drugi pozostaje

