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PRIZYnINT MII1sTA pŁotl(A

o9-4oo Płock, plac Stary Rynek 1
(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

Płock, aniułfln1aja 2o13 roku
(miejscowość i data)

wRM -Irr. 67 40.483. 20 I 2. BB
(nr rejestru wniosku o pozwolenie na budowę)

DE1YZJA N Rłł,?. /2oL3
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r' - Prawo budowlane (Dz. U. z '2OIO r. Nr 243, poz. 1623, z poźn. zm.) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2OI3 r. poz. 267),
po rozpatt'zeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 8 października 2oL2 roku,
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę /re*+łr+ę1wykeffinł]e
reoóEłauaev*łanyen1)

Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku,
o9-4oo Płock, ul' Bielska 9/11

(imię inazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

elektroenerEetycznej linii napowietrzno-kablowej t14 kV
ośwletlellia ul!cznego/
p.zewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jordanowskiej,
na dzialkaclr o nr ewidencyjnych gruntów: 438/3,4361 449| 45o,432!4.
o kategorii obiektu budowlanego: XXVI,

sporządził:

lWrona
uprawnienia budowlane do projektowania nr M^z/04t9/PwoE/II w specjalności
instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, członek Mazowieckiej okręgowej lzby Inzynierów]
Budownictwa, nr ew. MAZ/IE/5975/02. 

i

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-ów) bądź robót budowlanych,
kategoria('-e) ,ob'iektp(-ów), imię.i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień
budowlanycil oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachow;:niem następujących WarLtnkóW, zgodnie z art. 36 ust'
ustawy : Prawo budowlane:
r. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy

I oraz art. 42 ust. 2 i 3

i prowadzenia robót
bucJowlanych:2)
a) r<liloty winny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym, obowiązującyrni przepisami, uzgodnienianri oraz w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,

b) należy zapewnić objęcie kierownictwa budowY przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i spełniającą
Wymóg art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z art.42 ust.
4 ustawy Prawo Budowlanel przY prowadzeniu robót budowlanych, do
kierowania którymi jest Wymagane przygotowanie zawodowe W
specjalności techniczno - buclowlanej innej niż posiada kierownik

U!.:.ąd Miarta Płócka
Stary liyntk 1, C9-4{}c Pł_OCK

lęt.2ą 3Ą7 'l5 35'fakg2436? 15 98, inf(,@plock.eu, wyrwplock.eu



2r budowy, rnwestor jest zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika
robót w danej specjalności.,

c) zgodnie ze złożonym oświadczeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 4
ustawy Prawo budowlane za sporządzenie projektu budowIanego' a W
szczególności za treść i rozwiązania zawarte W projekcie
architektoniczno-budowlanym i ich zgodność z przepisami, pełną
odpowiedzialność cywilną i zawodową oraz karną ponoszą projektanci i
ewentualnie osoby sprawdzające, jednocześnie poza zakresem
wskazanym w art. 35 ust.l pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane
rozwiązania te nie podlegają sprawdzeniu przez tutejszy organ
ad m i n istracj i a rch itekton iczno-b udowla nej.

d) istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczaIne jedynie po uzyskaniu
decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,

e) wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w
sposób trwały można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
wyłącznie' jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrębnymi'

f) zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
r:względniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robót budowlanych,

g) należy zapewnić wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie
h) skutki prawne i administracyjne wynikające z wejścia na teren, a także

ewentualne kolizje, uszkodzenia i awarie istniejącego uzbrojenia W
trakcie wykonywania robót budowlanych w pełni obciążają Inwestora,

i) jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest
niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej
n!eruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót
uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku Iub lokalu
(najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i

terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentua!ną rekompensatę z
tego tytułu,

') 
należy zabezpieczyć przed możliwością zniszczenia znajdującą się na
terenie roślinność, bez zgody właściwego organu administracji publicznej
wyklucza się wycinkę drzew i krzewów,

k) należy zastosować się do zaleceń instytucji opiniujących, uzgadniających
projekt lub udzieIających zezwoleń,

l) przed zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub złożeniem wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanle należy dokonać geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie obiektów na
gruncie. obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające
za kryci u, wyma gające i nwe n taryzacji, pod l egają i nwe nta ryzacjl przed ich
zakryciem

m) przed zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub złożeniem wniosku o
udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy odpowiednio
zagospodarować tereny przyległe do obiektu budowlane9o, jeże!i
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od tego
zagospodarowania, zgodnie z Wymaganiami art. 5, które realizuje się
przed oddaniem tego obiektu do użytkowania,

n) po zakończeniu budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku
teren budowy, a w razie korzystania w trakcie budowy, także drogę'
ulicę, sąsiednią nieruchomość' budynek lub lokal,

2_ ów budewlanyeh ł
:. Terminy rozbiórki:
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1) zaWiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego (Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Płocku -' mieście na prawach powiat-u, pl. cen. :' D{browskiego 4)o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed' zamierzonym terminem
przystąpienia do uzytkowania ; 

2)

3

2)

o. Kierownik budowy (robót) jest obowiązanY
oraz umieścić na budowie ł{Jb-+€złałóree W
oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące

obszar oddziaływania obiektu(-ów), o którym
budowlane, obejmuje nieruchomość:
1) nr 438/3, 436, 449, 45o, 432/4 - działki
budowlane.

prowadzić dziennik budowy ł{Jb--roŻbłórkł
widocznym miejscu tablicę informacyjną

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.2)

mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - prawo

na których jest realizowane zamierzenie

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 5 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tutejszy
organ administracji architektoniczno-budowlanej odstąpił od uzasadnienia decyzji
kończącej sprawę w pierwszej instancji, gdyŻ uwzględnia ona W całości żądanie strony i

nie dotyczy decyzji rozstrzygającej sporne interesy stron oraz nie dotyczy decyzji
wydanej na skutek odwołania.

od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o pozwoleniu na budowę Wygasa' jeżeli budowa nie została rozpoczęta
przed upływem 3 Iat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna tub budowa

'rr.;,'. 
_,'".'.. została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

,.;...--.-..

.źti)i.''',- ',.'.

Pouczenie:
L Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamier'zonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które

jest wyrnagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a takze
zaświadczenie, o którym mowa W art' 12 ust.7llstaWy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
btldowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa W art' 72 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszenill, o którym mowa W art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiekttl przeci wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydarrego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na tlŹytkowanie nie jest wymagane, do uŻytkowania obiektu
można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego
zawiadcnlienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ W tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Prz€d-wYda*łer.ęezwelenła-na_ułytko le@bgdeł4afi€gefFzepfeł+adzi
ebovliązkełłą ie]e+ie
poz-wełe#a_ł+-'uźytke*a+ie_stanowł--łvezv+anłe wlaśeiwege erganu de przeprewadzenia ebewiązkewej
kontr<ri+,})

rl -.J.e li nie zachodzą Wymienione okoliczności lub potrzeba - skreślić,
2) Niepotrzebne skreślić.

UrŻąd Miłrta Płocka
slary fłynek '!, 09-400 Pł.ocK

tĘl.: 24 367 15 55'{a!.J,l243ń7 15 98, jnfo@plock.eu, wwrv.plock.eu
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4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku
mieście na prawach powiatu
o9-4o2 Płock, pl. Gen. J. Dąbrowskiego 4

5. Wydział Skarbu i Budzetu _ w/m

51,*-;1,,ff*#* . f . kt-,ł.*
Dz. U. Nr 225, poz. ló35 z późn. ant.
{iłe1odlcga/zwolnione z opłaty skarbo*uJ

ul. Bielska 9/11

02-137 Warszawa,
3. WRM-III a/a

Do wiadomości

Radarowa 26 m L

Unąd Mh3t Pło*a
stary Rynek l'0+400 PŁocK

e]l,t24 367 15 55, fak: 24 367 15 9& lnfo@plockeu,www.plock.eu
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PREZYDINT M|A5TA PŁ0CKA

WRM-II-RW.6733. .2012.ACH Płock, dnia/.. :. sierpnia 2012 roku

/1 /\
DECY ZJA Nr !.Y. / PG t 2012

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie ań. Lo4 z uwzględnieniem art. 9, aft. 10 i art. 11 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U' z 2000 roku Nr 98,
poz. I07I z poźniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i art. 54 uśtąwy,
z dnia 27 marca 2003 roku q planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.
z 2012 roku Nr, poz. 647), a takze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 roku w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku Nr 164
poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2fJ1.2 roku,
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą przy ulicy Bielskiej 9/tI, reprezentowanej przez
Panią Marię Goździkowską - Kierownika ds. Technicznych Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
budowa elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego, przewidzianej
do realizacji w Płocku przy ul. Jordanowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów
438/3, 436, 449, 45O i 432/4,

ustalam
wymaoania dotyczące zabudowy i'zagospodarowania terenu

dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
polegającej na:

budowie elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej Iinii oświetlenia ulicznego,
przewldzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jordanowskiej na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 43a/3, 436, 449, 45o a 432/4|

na rzecz:
Miejskiego Zarządu Dróg W Płocku z siedzibą przy ulicy Bielskiej 9/I||
reprezentowanej przez Panią Marię Goździkowską - Kierownika ds. Technicznych
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku,
po przeprowadzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym
przewiduje się realizację inwestycji, ustala się:

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy

1.1. Rodzaj zabudowy - budowa infrastruktury technicznej. W myśl art. 143 ust.2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 20Lo roku, Nr 102
poz' 651 z późn. zm.), przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się
budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i

telekomunikacyjnych.

urząd Miasta Płocka
stary Rynek '|, o}.4oo PŁocK

tel.:24367 l4 0O fak:24 367 14 A2, prezydeat@plock.eu, www.plock.eu
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2. 1. budowę elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego.

3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego

3.1. Dla budowy obiektu liniowego nie ustala się parametrów iwskaźników kształtowania
zabudowy, w tym:
a) linii zabudowy,
b) wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy,
c) szerokości elewacji frontowej,
d) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
e) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości głównej kalenicy, układu połaci

dachowych, kierunku głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki).

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
4.t, Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2008 roku Nr 25, poz. 150 z z poźniejszymi zmianami),

4'2. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest Wymagane uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach,

4.3. Działka, na której przewiduje się inwestycję znajduje się w Nadwiślańskim obszarze
Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 14
Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.07.2006r w sprawie Nadwiślańskiego obszaru
Chronionego Krajobrazu, położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i

sochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 157 z dnia 11 sierpnia 2006r.), więc
przY realizacji inwestycji nalezy stosować zapisy ww. rozporządzenia oraz przepisy
ustawy o ochronie przyrody,

4.4. W przypadku kolizji budowanej elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej z
drzewami lub krzewami uzyskać zezwolenie na ich usunięcie,

4.5. W trakcie eksploatacji obiektu budowlanego właściciel lub zarządca są obowiązani do
stosowania paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczenie
ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz podejmowania odpowiednich działań
W przypadku powstania zakłóceń W procesach technologicznych i operacjach
technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska,

4.6. odpady powstałe podczas budowy należy przekazać firmie posiadającej uregulowany
stan prawny W zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować na zasadach
określonych w ;'ozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku (ze
zmianami) w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŻe przekazać
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku,

4.7. Teren nie wymaga zgodny na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolne i nieleśne zgodnie z art.Sb. ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121, poz. t266 z późniejszymi
zmianami) , gdYŻ działki:
a) W Planie ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gm. Łąck, który utracił

ważność na mocy art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zlokalizowane były na terenie: oR - upraw rolnych oraz E.RL -
tereny lasów,

b) połozone są na gruntach oznaczonych w katastrze nieruchomości symbolem: dz. Nr
432/4, 45Oi 436, 449: dr - drogi, dz. Nr 438/3: grunty orne RVI, lasy LsVI,

c) tereny leśne Ls zlokalizowane na działce o nr eW. 438/3 nie są objęte liniami
rozgraniczającymi teren inwestycji, bowiem zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2oo4 roku, Nr I2L, poz. L266 z późn.
zm.) przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych Wymaga uzyskania zgody
marszałka województwa wyrażonej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. W myśl ust. 1

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, wymagającego zgody, o której
mowa w ust. 2, dokonuje się W miejscowym planie zagospodarowania
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d) zgodnie z art. 5b Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o 8.il"iJł?IóFliłtdsiltlnycn i

leśnych (Dz. U. z 2oo4 roku Nr t2t, poz. 7266 z poźniejszymi zmianami), przepisów
ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących uzytki rolne położonych w
granicach admi nistracyjnych miast.

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr-
kulturv wsoółczesnej

5.1. Gmina Płock nie prowadzi spisu dóbr kultury współczesnej,
5.2. Zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23

lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2oo3 roku Nr 162,
poz. 1568 z poźniejszymi zmianami).

6. UstaIenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
6'1' zaopatrzenie W energie elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach

technicznych wydanych przez ENERGA-OPERATORA SA, oddział w Płocku nr 2BB32/D1 z
dnia 21 marca 2012 roku,

6.2. zachować warunki techniczne do projektowania oświetlenia ulicznego wydane przez
ENERGA oświetlenie Sp. z o.o. - pismo nrE)/P/Z/I2/2}IIzdnia 24 lutego 2012 roku.

7. UstaIenla dotyczące ochrony interesów osób trzecich
7.1. obiekt budowlany oraz związane z nim urządzenia budowlane należy, biorąc pod uwagę

przewidywany okres użytkowania, projektować i budować W sposób określony W
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

obowiązkami nałożonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2oLo roku Nr 243, poz' 1623 z poźniejszymi zmianami), a w szczególności
zapewniając:
_ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony śrccowiska,

- ochronę przed hałasem i drganiami,

- poszanowanie, występujących W obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych
interesów osób trzecich, w tym, zapewnienie dostępu do dro9i publicznej,

7.2. Zamierzenie budowlane :

nie może pozbawić dostępu do drogi publicznej oraz moŻliwości przejazdu pojazdów
ratowniczych,

_ nie moze ograniczyć możliwości korzystania z infrastruktury technicznej a w trakcie
przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej należy zapewnić rozwiązania
zastępcze na czas trwania budowy,

7'3. Projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 roku Ni'38, poz. 455),

7.4' Zamierzenie budowlane winno być projektowane, budowane i uzytkowane zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, a takze wymaganiami ustaw i przepisów, w tym między
innymi:

ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z2ol2r. Nr 0, poz. t45),
ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2olo roku Nr 243, poz.
!623 z poźniejszymi zmianami),
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 roku Nr 75, poz' 690 z późniejszymi zmianami),

_ rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 20L2 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 220L2 roku Nr 0, poz. 462),
ustawą z dnia z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z2oo7 roku
Nr 19, poz. 1L5 z poźniejszymi zmianami),
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
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usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43, poz.430 ze zm.).

8. Ustatenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów-
podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów' w tym
terenów górniczvch, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

B.1. teren znajduje się w strefie narazonej na zalew wód powodziowych rzeki Wisły,
a) planowane zamierzenie częściowo położone jest na obszarze narazonym na
niebezpieczeństwo powodzi określonym W studium ochrony przeciwpowodziowej
sporządzonym przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Zgodnie z art'
14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 20II
roku, Nr 32 poz. 159) oraz niektórych innych ustaw, studium ochrony
przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagroŻenia
przeciwpowodziowego,
b) po analizie uwarunkowań terenowych (rzędne wysokościowe) oraz odniesieniu do
,,Studium dla potrzeb planówochrony przeciwpowodziowej Etap III - rzeka Wisła'',
stwierdzono, Że planowane zamierzeni znajduje się W zasięgu obszaru narażonego na
niebezpieczeństwo powodzi W przypadku przelania się wód przez koronę wału
przeciwpowodziowego, zniszczenla lub uszkodzenia budowli piętrzących tj. zapory
bocznej Jordanów _ Tokary - Radziwie, lub W przypadku przelania się wód
wezbraniowych przez jej koronę,
c) rzędna wody o prawdopodobieństwie występowania raz na sto lat (p=1o7o; dla
rozpatrywanego terenu W przypadkach określonych powyżej kształtuje się na poziomie
ca - 61,85 m n.p.m. Kr.

B,2. teren nie znajduje się:
a) w strefie zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych,
b) na terenie górniczym.

9. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 7L7 z późniejszymi
zmianami) linie rozgraniczające teren inwestycji, Wyznaczone zostały na mapie w skali
1:500' stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 23 maja 2012 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ulicy Bielskiej

9/LI, reprezentowany przez Panią Marię Goździkowską - Kierownika ds. Technicznych
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, wystąpił z wnioskiem W sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej napowietrzno-
kablowej linii oświetlenia ulicznego' przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jordanowskiej
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 438/3, 436, 449, 45o i 432/4.

W wyniku szczegółowej korespondencji, Wydział Kształtowania środowiska Urzędu
Miasta Płocka, pismem z dnia 11 czerwca 2oL2 roku, zaopiniował przedmiotowe
przedsięwzięcie, którego treść zawarto w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym W dniu 29 maja 2oI2 roku, Wydział Strategii Rozwoju
Miasta, Urbanistyki i Architektury, zawiadomił na piśmie strony postępowania
administracyjnego, którymi są inwestor, właściciele oraz użytkownicy wieczyści nierucńomości,
o Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod WW. nazwą. Pozostałe strony zawiadomił w drodze obwieszczenia
zamieszczonego na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku planu miejscowego,
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie
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projektu powierza się osobie Wpisanej na listę izby samorządu zawodowego|'ur:b_an'|stów albo
architektów' zgodnie z art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarovYal]i!1'':HP,qę$rłę.nI'ym'
poprzedzone an;lizą właściwego organu/ na podstawie ań. ss ustiił:s,ił$,ł'Ąćljłil#MJi'ls:ęd
zagospodarowania te:'enu oraz jego zabudowy, Wynikających z przepisów odrębnych, a takze
stJnu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
roku w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych W decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku Nr 164,
poz.15B9).

W myśl art' 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć
działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim
i krajowym), a takze krajowym (obejmującym równiez inwestycje międzynarodowe
ipońadregiónalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źrodła
ich finanśowania, stanowiące realizację celów o których mowa W art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz' U. z 2oL0 roku, Nr 102 poz. 65I
z poźni,ejszymi zmianami). Stosowanie do ustawy o gospodarce nieruchomościami ań. 6, pkt
2,'ce|em publicznym jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń
słuzących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów ienergii elektrycznej, a także
innyćtr-obiektów i urządzen niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Zgodnie z ustaleniami w/w planu teren nie był przeznaczony na realizację inwestycji
celu publicznego stanowiącego zadanie rządowe lub samorządowe w rozumieniu art. 53 ust. 4
pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikających z przepisów odrębnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego a także po

uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwym organem,
którym jest:

1. zarządca dróg publicznych, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
reprezentowanym przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem z dnia 3 lipca 2OI2 roku,
znak: MZD DT 431.58.2012.MG,

2. Starosta Płocki, W odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne,
reprezentowany przez Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53
ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - pismem z dnia
14 maja 2012 roku, znak: BGM-II-ZR.6125.6t.2012'UW, poinformował, Że stosownie do
art. 5b ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2Oo8 roku Nr 237 poz. 1657 z poźniejszymi zmianami), przepisów
ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych
miast, a więc'nie stosuje się ich do gruntów klasy RV, RVI iPsV wchodzących w skład
działki nr 438/3; w myśl art.2 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 rokLl, Nr t2I, poz. 7266 z późniejszymi
zmianami), uŻytki wchodzące W skład działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
432/4, 436, 449 i 450(dr-drogi) nie są uzytkami rolnymi,

3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, oddział w Płocku, w odniesieniu do
melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - który nie wydał uzgodnienia w ustawowym terminie -
zgodnie z art, 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niewyrażenie stanowiska W terminie dwóch tygodni od daty doręczenia wystąpienia
o uzgodnienie - uzgodnienie uznaje się za dokonane,

4. Regionalny Dyrektor ochrony środowiska' na podstawie art. 53 ust' 4 pkt B ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzentryffi, - nie wydano uzgodnienia w ustawowym
terminie - zgodnie z art.. 53 pkt. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr B0, poz. 7L7 z późniejszymi
zmianami), niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji,

5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w zakresie ochrony
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ustawy o planowaniu i

r,,,tririiloifr9so9pędatn€łyaniu przestrzentrYffi,- postanowieniem z dnia 12 lipca 2012 roku, Nr
'ir+ łnr F''t527.lPfi\tuwj12, znak: NZWNI-3/0222/56B/2}L2, którego treść została zawarta

w pkt. B.1. niniejszej decyzji,wskazując że lokalizacja inwestycji na rozpatrywanym terenie
narażonym na niebezpieczeństwo powodzi może stanowić zagroŻenie dla bezpieczeństwa
ludzi oraz mienia, niemniej jednak na tym obszarze nie wprowadzono zakazów ani
ograniczeń w uzytkowaniu tych terenów. W związku z powyŻszym nie zaistniały przesłanki do
odmowy uzgodnienia przedmiotowego projektu decyzji o warunkach zabudowy. Niemniej
jednak, Inwestor podejmując działanie powinien mieć pełną świadomość istniejących
zagrożeń i w miarę możliwości wykonać działania zapobiegające ewentualnym szkodom.

a takze uwzględnieniu uwag, zastrzeŻeń i opinii właściwych organów i stron postępowania,
ustalono, że wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami okoliczności faktycznych i prawnych, nie można odmówić
ustalenia lokalizacji inwesĘcji celu publicznego, w związku ztYm, orzeczono' jak w sentencji.

od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do
Samorządo*'n"$:'"??il3#iil:::Ł'.'"""H;f.",*T'!:ffH:::x-Ptezydenta Miasta

odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać
zarzuty odnoszące się do decyzji' określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
P r l.t.

;,,i;l
t'j (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

(pieczęć-Brńglal

Załączniki:
1. Część graficzna sporządzona na mapie w skali 1:500 - załącznik Nr 1

otrzymują:
1. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

reprezentowany przez
Panią Marię Goździkowską

___--_..]Q9:!Ł00 Płock' ul. Bielska 9/11
2. Pan Marcin Pajewski

O2-L37 Warszawa, ul. Radarowa 26/I
3' Wydział Gospodarki Mieniem komunalnym- w/m
4. WRM-II-RW. - a/a - ACH/MB.

Do wiadomości:
5. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul' Jagiellońska 29, o3-7t9 Warszawa
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dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
4, Nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji jeże|i została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

ProJekt decyzji opracował
mgr lnż. arch. Gabriel Ferllński
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wRM-rr- RW .67 33.2r.20 1 2,ACH Płock, dnia 10 maja 2013 roku

DECYZJA NR 29lPGl2OL3
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Napodstawieart. 104,art. Io7,art. 10B51-,wzwiązkuzart. 151 s1pkt2iart. 14551pkt
6, ustawy z dnia t4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz' U' z
2013 roku poz.267) oraz art.4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art.51 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku
poz' 647 z późniejszymi zmianami) oraz

po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 maja 2OL2 roku,

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą przy ulicy Bielskiej g/LI, reprezentowanego przez
Panią Marię Goździkowską - Kierownika ds. Technicznych Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku,
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie elektroenergetycznej, napowietrzno-kablowej linii oświetlenia
ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych
gruntów 438/3, 4361 449,45o i 43214 przy ulicy Jordanowskiej w Płocku

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego o którym mowa
w art. t49 i art. 15o ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

uchylam

decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 3olPG /201.2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 28 sierpnia 2O12 roku

oraz ustalam
wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu

dla inwestycii polegającej na:

budowie elektroenergetycznej, napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego,
przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 43813,
436, 449,45o i 43214 przy ulicy Jordanowskiej w Płocku'

na rzecza
. Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą przy ulicy Bielskiej 9/!I,
reprezentowanego przez Panią Marię Goździkowską - Kierownika ds. Technicznych

Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku,
oraz

na podstawie art. 1o8 s L ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nadaję
niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes
strony.

Uxąd Młasta Pfucka
stary Ryn€k 1' 0}4{i0 PtocK

tel.:24367 15 55, faks:24 367 l5 9ą Info@plock.eu,www.plock.eu
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ilrhRdsrpizevrÓ\Ąl^d$żeniu analizy Warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,

^..''1[{17.ili&Hiąęy,H,fl"ń'4r'"pisów 
odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym

l)ń!1ihtż_E|Vfi d'Ąie E'€rę'a l i za cj ę i n westycj i, u sta l a s i ę :

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy

1'1. Rodzaj zabudowy - budowa infrastruktury technicznej. W myśl art. 143 ust.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia L997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku,
Nr 102 poz' 651 z póŹniejszymi zmianami) l przez budowę urządzeń infrastruktury
technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad
ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Na obszarze terenu wskazanego we wniosku ustala się:

2't' Budowę elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego.

3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego
3.1. Dla budowy obiektu liniowego nie ustala się parametrów iwskaźników kształtowania

zabudowy, w tym:
a) linii zabudowy,
b) wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy,
c) szerokości elewacji frontowej,
d) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
e) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości głównej kalenicy, układu połaci

dachowych, kierunku głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki).

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i kraiobrazu
4.7. Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U'
z 2008 roku Nr 25, poz' 150 z z poźniejszymi zmianami),

4'?-' Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest Wymagane uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,

4.3. Działka, na której przewiduje się inwestycję znajduje się w Nadwiślańskim obszarze
Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 74
Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.07.2006r w sprawie Nadwiślańskiego obszaru
Chronionego Krajobrazu, połozonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego
isochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 157 z dnia 11 sierpnia 2006 roku),
więc przy realizacji inwestycji nalezy stosować zapisy WW. rozporządzenia oraz przepisy
ustawy o ochronie przyrody,

4.4. W przypadku kolizji budowanej elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej
z drzewami lub krzewami uzyskać zezwolenie na ich usunięcie,

4'5. W trakcie eksploatacji obiektu budowlanego właściciel lub zarządca są obowiązani do
stosowania paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczenie
ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz podejmowania odpowiednich działań
W przypadku powstania zakłóceń W procesach technologicznych i operacjach
technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska,

4'6. odpady powstałe podczas budowy naleŻy przekazać firmie posiadającej uregulowany stan
prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2L kwietnia 2006 roku (ze zmianami)
w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŹe przekazać osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku,

4'7' Teren nie wymaga zgodny na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolne i nieleśne zgodnie z art. 5b' ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121, poz' 1266 z późniejszymi

W
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zmianami) , gdYż działki ; i{r.'ii'l'lii,,'rli;rliii.i,lr'l.i,

a) w Planie ogólnym Zagospodarowania Przestrzenn"go g..'ffii''tłutił*tłA:*tulubżność
na mocy art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu' przestrzennym
zlokalizowane były na terenie: oR - upraw rolnych oraz E.RL - tereny lasów,

b) połozone są na gruntach oznaczonYch w katastrze nieruchomości symbolem: dz.
Nr 432/4, 45O, 436t 449:. dr - drogi, dz. Nr 438/3: grunty orne RVI, lasy LsVI,

c) tereny |eśne Ls zlokalizowane na działce o nr eW. 438/3 są objęte liniami
rozgraniczającymi teren inwestycji, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2oo4 roku, Nr !27, poz. L266 z późniejszymi
zmianami) przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych Wymaga uzyskania zgody
marszałka województwa Wyrazonej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. W myśl ust. 1
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, wymagającego zgody, o której
mowa W ust, 2, dokonuje się W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego' sporządzonym W trybie określonym w przepisach o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

d) zgodnie z art' 5b Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2004 roku Nr I27, poz. L266 z późniejszymi zmianami),
przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących uzytki rolne
połozonych w granicach administracyjnych miast.

4'B. Łączna szerokość trwale zajętego pasa gruntu nie moze przekroczyć szerokości 2 m wraz
z istniejącymi w tym pasie mediami i nie moze wiązać się z wycinką drzew - realizacja
inwestycji nie moze się wiązać ze zmianą przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne.

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej

5.1. Gmina Płock nie prowadzi spisu dóbr kultury współczesnej,
5'2' Zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku
Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
6.1. Zaopatrzenie W energie elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach

technicznych wydanych przez ENERGA-OPERATORA SA, oddział w Płocku nr 2BB32/DL
z dnia 21 marca 2OI2 roku,

6'2. Zachować warunki tecllniczne do projektowania oświetlenia ulicznego wydane przez
ENERGA oświetlenie Sp. z o.o. - pismo nr Eo/P/2/I2/2o71 z dnia 24 lutego 2oI2 roku.

7, Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzeclch
7.L' obiekt budowlany oraz związane z nim urządzenia budowlane nalezy, biorąc pod uwagę

przewidywany okres uzytkowania, projektować i budować W sposób określony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązkami nałozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2olo roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),
a W szczególności zapewniając:
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
- ochronę przed hałasem i drganiami,
- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych

interesów osób trzecich, w tym, zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
7 .2. Zamierzenie budowlane:

- nie może pozbawić dostępu do drogi publicznej oraz możliwości przejazdu pojazdów
ratowniczych,

- nie może ograniczyć mozliwości korzystania z infrastruktury technicznej a w trakcie
przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej nalezy zapewnić rozwiązania
zastępcze na czas trwania budowy,

7.3. Projekt zagospodarowania terenu uzgodnić W Zespole Uzgadniania Dokumentacji,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
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zoo1 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz

ArchitckrtńR9'npJhr,łv'l''{,łgqdniania dokumentacji-projekiówei 1oz, u. źzoot roku Ni 38, poz. 455),
- 
nv'Atyl'z"arnł€rze{ł[e tbudowlane winno być projektowane, budowane i uzytkowane zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, a takze wymaganiami ustaw i przepisów, w tym między
innymi:
_ ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2oL2r. Nr 0, poz. L45),
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz" U. z 2o7o roku Nr 243,

poz. 1623 z poźniejszymi zmianami),
- rozporządzeniem Ministra InfrastrukturY z dnia 12 kwietnia 2003 roku w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz' U. z 2002 roku Nr 75, poz' 690 z pożniejszymi zmianami),

_ rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2oI2 roku W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2072 roku Nr O, poz. 462),

- ustawąz dnia z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z2007 roku
Nr 19, poz. 115 z poźniejszymi zmianami),

_ rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z L999 roku Nr 43, poz. 43O ze zm.).

8. ustatenia dotyczące granic i sposobów zaoospodarowania terenów i obiektów-
podIegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przeplsów' w tym
terenów oórniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mąs ziemnych

B.1. teren znajduje się w strefie narazonej na zalew wód powodziowych rzeki Wisły,
a) planowane zamierzenie częściowo połozone jest na obszarze narażonym na

niebezpieczeństwo powodzi określonym w studium ochrony przeciwpowodziowej
sporządzonYm przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Zgodnie
zart. t4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U.
z 20LI roku, Nr 32 poz. 159) oraz niektórych innych ustaw, studium ochrony
przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej, zachowuje wazność do dnia sporządzenia mapy
zagroŻenia p rzeciw powodz i oweg o,

b) po analizie uwarunkowań terenowych (rzędne wysokościowe) oraz odniesieniu do
,,Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - Etap III _ rzeka
Wisła", stwierdzono, ze planowane zamierzeni znajduje się w zasięgu obszaru
narażonego na niebezpieczeństwo powodzi w przypadku przelania się wód przez
koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia budowli
piętrzących tj' zapory bocznej Jordanów - Tokary - Radziwie, lub w przypadku
przelania się wód wezbraniowych przezjej koronę,

c) rzędna wody o prawdopodobieństwie występowania raz na sto lat (p=1olo) dla
rozpatrywanego terenu W przypadkach określonych powyzej kształtuje się na
poziomie ca - 61,85 m n.p.m. Kr.

B.2. teren nie znajduje się:
a) w strefie zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych,
b) na terenie górniczym.

9. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2oo3 roku Nr B0, poz. 777 z póŹniejszymi
zmianami) linie rozgraniczające teren inwestycji, Wyznaczone zostały na mapie w skali
1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
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W dniu 23 maja 2oL2 roku, Miejski Zarządu Dróg w PłockLjui.śłśhPth,ąrB,|Ł'yj'g]i.g ai"t't i";
9/t!, reprezentowany przez Panią Marię Goździkowską Kierownika dś. TćĆhnicznych
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, wystąpił z wnioskiem W sprawie wydania decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej, napowietrzno-
kablowej linii oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 438/3,436,449,450 i 432/4 przy ulicy Jordanowskiej w Płocku.

W wyniku szczegółowej korespondencji, Wydział Kształtowania środowiska Urzędu
Miasta Płocka, pismem z dnia 11 czerwca 2012 roku, zaopiniował przedmiotowe
przedsięwzięcie, którego treść zawarto w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym W dniu 29 maja 2oI2 roku, \l/ydział Strategii Rozwoju
Miasta, Urbanistyki i Architektury, zawiadomił na piśmie strony postępowania
administracyjnego, którymi są inwestor, właściciele oraz uzytkownicy wieczyści nieruchomości,
o Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod WW. nazwą. Pozostałe strony zawiadomił w drodze obwieszczenia
zamieszczonego na stronie internetowej ina tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.

Postępowanie administracyjne zostało zakończone wydaniem decyzji Prezydenta Miasta
Płocka 3o/PG/2oL2 z dnia 28 sierpnia 2072 roku, WRM-II-RW '6733.27.2012.AcH.
W postępowaniu znak WRM-III'6740.4B3.2012.BB stwierdzono brak uzgodnienia decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego z organem właściwym W sprawach ochrony gruntów
leśnych w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne, w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomościami, którym jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych'
W związku z powyŻszym tutejszy organ administracji publicznej postanowieniem z dnia
10 stycznia 2013 roku wznowił postępowanie administracyjne z przyczyny o której mowa
w art' 145 s 1 pkt 6 w myśl art. 149 $ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego co
było podstawą przeprowadzenia postępowania o którym mowa w art. 149 s 2 w/w ustawy'

Decyzja Prezydenta Miasta Płocka 30/PG/20I2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 28 sierpnia 2oL2 roku, WRM-II-RW.6733.ZLzotz.AcH, została wydana
z naruszeniem prawa bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym
wypadku organu właściwego W sprawach ochrony gruntów leśnych w odniesieniu do gruntów
wykorzystywanych na cete leśne, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
którym jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ gdyŻ w myśl art. 145 s 1 pkt 6
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego W przedmiotowym postępowaniu
administracyjnym decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska
innego organu.

Jedyną mozliwością ponoWnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraWy zakończonej
decyzją ostateczną poprzez wznowienie postępowania jest ustalenie, Że decyzja jest
ostateczna, od której nie przysługuje juz odwołanie i występuje jedna z wad wyliczona
w art. 145 s 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jako podstawa prawna
wznowienia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest m.in. na działkach posiadających
w swoich uzytkach oznaczenia Ls _ Lasy. Dotyczy to działki o numerze ewidencyjnym gruntów
438/3.

Ponadto w przedmiotowej sprawie istnieje przesłanka wymieniona w art. 145 5 1 pkt 6'
którą można wskazać, jako podstawę wznowienia zakończonego postępowania
administracyjnego, gdyŻ w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym decyzja została
wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym wypadku
organu właściwego W sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych reprezentowanego przez
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z siedzibą w Łodzi przy ul. Matejki 16.
Wobec zaistnienia przesłanki wymienionej w art. 145 0 1 pkt 6 wznowienie postępowania na
podstawie art. 149 $ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nastąpiło w drodze
postanowienia.
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..,',tr,i}.{n-u-!,Vlg,łiĘm '.ł dnia 18 kwietnia 2013 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pańśtł,jłi'ń$ł4h':łlej'ćdi#a|$\, roazi przy ul. Matejki 16 uzgodnił w/w deryzję w tlórym ińrmuje,
iż: ,,Uwzględniając żaśady obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe, w zakresie lokalizowania inwestycji tiniowych dopuszcza się realizację takich
inwestycji bez konieczności przeprowadzenia procedury wyłączenia gruntów leśnych
z produkcji leśnej na podstawie Ww. tJstawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
z zastrzeżeniem, że łączna szerokość trwale zajętego pasa gruntu nie przekroczy szerokości
2 m wraz z istniejącymi w tym pasie mediami i nie będzie się wiązała z wycinką drzew, a tym
samym jej realizacja nie będzie się wiązała ze zmianą przeznaczenia gruntu leśnego na cele
nieleśne. Wobec powyższego, z uwagi na to, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie się wiązała
z wyłączeniem gruntu leśnego z produkcji, a tym samym ze zmianą przeznaczenia gruntu
leśnego na cele nieleśne tut. organ orzekł jak na wstępie." czego sentencja została zawarta
w pkt. 4.8. niniejszej decyzji.

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku planu miejscowego,
W drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie
projektu powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów a|bo
architektów, zgodnie z art' 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/
poprzedzone analizą właściwego organu' na podstawie art. 53 ust' 3, warunków i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a takze
stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
roku W sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych W decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. tJ. z 2003 roku Nr 164,
poz. 1589).

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2oo3 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przez inwestycję celu publicznego nalezy rozumieć
działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim
i krajowym), a takze krajowym (obejmującym równiez inwestycje międzynarodowe
iponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źrodła
ich finansowania, stanowiące realizację celów o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U' z 2olo roku, Nr Io2 poz. 657
z póŻniejszymi zmianami). Stosowanie do ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 6,
pkt 2, celem publicznym jest budowa i utrzymywanie ciągów drenazowych, przewodów
i urządzen słuzących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów ienergii elektrycznej,
a takze innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń'

Na podstawie art' 10B 5 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - inwestor
Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku, przy ulicy Bielskiej 9/It reprezentowany
przez Panią Marię Goździkowską - Kierownika ds. Technicznych Miejskiego Zarządu
Dróg w Płocku, pismem z dnia 4 kwietnia 2013 roku zwrócił się o nadanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na wazny
interes strony uzasadniając tym, iż powyzsze wynika z konieczności przygotowania
dokumentacji projektowej W mozliwie najkrótszym terminie, gdyŻ jej wykonanie będzie
finansowane ze środków niewygasających Budzetu Miasta Płocka na rok 2oI2.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikających z przepisów odrębnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego a takze po
uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwymi
organami, którymi są:

1. zarządca dróg publicznych, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
reprezentowanym przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem z dnia 3 lipca 2OI2 roku,
znak: MZD DT 431.58,2012.MG,

2. Starosta Płocki, W odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne,
reprezentowany przez Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53
ust. 4 pkt 6 ustawy o pranowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - pismem z dnia
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16 lipca 2012 roku , znak: BGM-II-ZR '6125.6t.2o12.UW, poinforrnoil1#:iiżę;*tug;iyfi1e oo
art. 5b ustawy z dnia 19 grudnia 20OB roku o zmianie ustawy o ocrfltlilsgiuńtórtłłłłiłńfich
i leśnych (Dz. U. z 2008 roku Nr 237 poz' t657 z późniejszymi zmianami), przepiśow
ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych połozonych w granicach administracyjnych
miast, a więc nie stosuje się ich do gruntów klasy RVI wchodzących w skład działki nr
438/3; w myśl art' 2 ust.l pkt 1ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2oo4 roku, Nr 121-, poz' t266 z póŹniejszymi zmianami), uzytki
wchodzące w skład działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 432/4, 436, 449 i

450(dr-drogi) nie są uzytkami rolnymi,

3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i |Jrządzeń Wodnych, oddział w Płocku, w odniesieniu do
melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - który nie wydał uzgodnienia w ustawowym terminie -
zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niewyrażenie stanowiska W terminie dwóch tygodni od daty doręczenia wystąpienia
o uzgodnienie - uzgodnienie uznaje się za dokonane,

4. Regionalny Dyrektor ochrony środowiska, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt B ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - nie wydano uzgodnienia w ustawowym
terminie - zgodnie z art" 53 pkt, 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2072 roku poz. 647 z póŻniejszymi zmianami),
niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od Cnia otrzymania projektu decyzji przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji,

5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w zakresie ochrony
zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, na podstawie art. 4a ustawy
prawo wodne oraz na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzen[yffi,- postanowieniem z dnia L2 lipca 2OI2 roku, Nr
7527/P/Nzwl12, znak: NZWNI-3/0222/568/2012, którego treść została zawarta w pkt. B.1.
niniejszej decyzji,wskazując że lokalizacja inwestycji na rozpatrywanym terenie narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi może stanowić zagrozenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz
mienia, niemniej jednak na tym obszarze nie wprowadzono zakazow ani ograniczeń w
uzytkowaniu tych terenów. W związku z powyższym nie zaistniały przesłanki do odmowy
uzgodnienia przedmiotowego projektu decyzji o warunkach zabudowy. Niemniej jednak,
Inwestor podejmując działanie powinien mieć pełną świadomość istniejących zagroŻeń i w
miarę mozliwości wykonać działania zapobiegające ewentualnym szkodom,

oraz po wznowieniu postępowania zl

6. Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w odniesleniu do gruntów wykorzystywanych na

cele leśne na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - postanovrieniem z dnia 18 kwietnia 2013 roku, znak: ZS-I-2I2O-14412OI3,
którego treść została zawarta w pkt. 4.B. niniejszej decyzji,

a takze uwzględnieniu uwag, zastrzeżen i opinii właściwych organów i stron postępowania,
ustalono, ze wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami okoliczności faktycznych i prawnych, nie można
odmówić ustalenia warunków zabudowy, w związku z tym, orzeczono' jak w

sentencji.

od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronom prawo wniesienia
odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Płocku za pośrednictwem

Prezydenta Miasta Płocka w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

IT
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(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)
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1.

2,

3.
4.

1.

Ż.

Załączniki;
Część graficzna sporządzona na mapie w skali 1:50O - załącznik Nr 1

otrzymują:
Mieiski Zarzad Dróq w Płocku
09-400 Płock, ul' Bielska 9/11
Pan Marcin Pajewski,
O2-L37 Warszawa, ul. Radarowa 2611
Wydział Gospodarki Mieniem Komuna|nym - w/m
WRM-II-RW a/a MM&GD
Do wiadomości:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

ul. Matejki L6, 9L-4o2 Łodż
Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-7L9 Warszawa

Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art.
roku Nr 243, poz. 1623) roboty budowlane
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Niniejsza decyzja Wiąze organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja niniejsza wygaśnie jezeli :

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
Nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji jezeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę'

Projekt decyzji opracował
mgr inż. arch' Gabriel FerIiński

1

POUCZENIE

34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2OIO
na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej

2.
3.
4.

5.
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