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DECYZJA Nr .{../PGI 20L2
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art' 7o4 z uwzględnieniem art. 9, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia
L4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U' z 20oo roku Nr 98,
poz. tO7I z pożniejszymi zmianami) oraz art' 4 ust' 2 pkt 1, art. 50 ust' 1 i art. 54 ustawy,
zdnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2OO3
roku Nr B0, poz. 717 z poźniejszymi zmianami), 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.
l,). z 2003 roku Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 października 2011 roku,

Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy
placu Stary Rynek 1, reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Pana Mariusza Pakulskiego,
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na: budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,
przewidzianej do realizacji W Płocku, przy ulicy Nizinnej, na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 151, 496/4, 495, 494, 493, 492/I, 492/2, 490,

ustalam
wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu

dla inwestycii celu publicznego o znaczeniu qnninnym
polegającei na:

budowie etektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,
przewidzianej do realizacji w Płocku t PrzY ulicy Nizinnej, na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 151, 496/4, 495,494| 493,492/L,492/4 49o,

na rzecz:
Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Płocka'

z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1'
reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Pana Mariusza Pakulskiego,

po przeprowadzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikających z pr:zepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym
przewiduje się realizację inwestycji, ustala się:

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy

1.1. Rodzaj zabudowy - infrastruktura techniczna.

2. UstaIenia dotyczące funkcji zabudowy i zaqospodarowania terenu

Na obszarze terenu wskazanego we wniosku ustala się:

2.I. Budowę elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego.
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B.tł.l'f;l'l otv* boiektu liniowego nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy, w tym:
a) linii zabudowy,
o1 wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy,
c) szerokości elewacji frontowej,
o; 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).
3.1. W związku z zamiarem budowy obiektu liniowego ustala się inne parametry

kształtowania zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
a) budowa infrastruktury technicznej nie związanej z drogą nie moze naruszać

elementów technicznych drogi oraz nie moze przyczyniać się do czasowego lub
trwałego zagroŻenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej
drogi,

o) budowa obiektu liniowego winna zostać usytuowana w sposób, który w najmniejszym
stopniu skutkuje pozbawieniem albo ograniczeniem praWa własności, prawa
uzytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomościach, przez
które przebiega.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska' przyrody i krajobrazu
4.L. 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 późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2o0B roku Nr I99, poz' 1227 z póŹniejszymi
zmianami),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz' U. z 2olo roku Nr 2L3, poz.
1397).

4.2' Przy realizacji inwestycji stosować zapisy rozporządzenia nr 14 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie Nadwiślańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu,
połozonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego (Dz' Urz. Woj.
Mazowieckiego nr 157 z dnia 11 sierpnia 2006 roku).

4'3' Projekt budowlany winien uwzględniać istniejącą zieleń, a prace budowlane (montaz
słupów) nalezy prowadzić w sposób nienaruszający istniejącej zieleni - korzeni, pni
i koron drzew.

4.4. 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'

4'5' odpady powstałe podczas budowy nalezy przekazać firmie posiadającej uregulowany
stan praWny W zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2I kwietnia 2006 roku
w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moze przekazac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku.

4'6. Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych ileśnych na cele
nierolne inieleśne wynikające z przepisów regulujących zasady ochrony gruntów rolnych
i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości uzytkowej gruntów, wynikających
z przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.
U. z 2oo4 roku Nr t2I, poz. 1266 z poźniejszymi zmianami), gdyz działki:
a) W Planie ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gm' Gąbin, który utracił
wazność na mocy art. 87 ust' 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zlokalizowane były na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem:
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'i'rł- RP - tereny produkcji rolnej z istniejącą rozproszoną zabudowu #łffi&
- RL - tereny lasów,
- stopień wodny na Wiśle,
- I strefa zagrożenia powodziowego;
b) połozone są na gruntach oznaczonych w katastrze nieruchomości symbolem: B/R -
uzytki rolne zabudowane, R - grunty orne, Ps - pastwiska trwałe, W - rowy, dr - drogi,
N - nieuzytki, B - teren zabudowy mieszkalnej, Ls - lasy;
c) zgodnie z art. 5b Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2oo4 roku Nr 72I, poz' 7266 z póżniejszymi zmianami), przepisów
ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne połozonych
w granicach administracyjnych miast,
d) tereny leśne zlokalizowane na działkach o nr ew' 490, 496/4, 495 i 492/2 są objęte
liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. Budowa elekroenergetycznej napowietrznej
linii oświetlenia ulicznego nie Wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele
nierolnicze i nieleśne, bowiem nie wpływa na sposób gospodarowania tymi
nieruchomościami, jak równiez nie wyłącza ich z produkcji rolnej lub leśnej.
Nieruchomości nie tracą swego charakteru ujawnionego w ewidencji nieruchomości.

Ustalenia dotyczące ochronv dziedzictwa kutturowegg i zabytków oraz dóbr_
kuItury współczesnej

Gmina Miasto Płock nie prowadzi spisu dóbr kultury współczesnej.
Zamierzenie budowlane nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
roku, Nr 162, poz. 7568 z poźniejszymi zmianami).

Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie W energie elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, na warunkach
wydanych przez ENERGA-OPERATORA SA, oddział w Płocku zgodnie z treścią warunków
przyłączenia nr 26664/DI z dnia 28 października 2oI1 roku.

Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich
obiekt budowlany oraz związane z nim urządzenia budowlane nalezy, 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 nałozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz' U. zZoLo roku Nr 243, poz' 1623), a W szczególności zapewniając:

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
ochronę przed hałasem i drganiami,
niezbędne warunki do korzystania z obiektów uzyteczności publicznej przez osoby
niepełnosprawne/ w szczegolności poruszające się na wózkach inwalidzkich,
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 innych uzytkowników istniejących

budynków mieszkalnych i usługowych oraz mozliwości przejazdu pojazdów
ratowniczych,

- nie może ograniczyć mozliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze środków łączności, w trakcie przebudowy istniejącej infrastruktury
podziemnej nalezy zapewnić rozwiązania zastępcze na czas trwania budowy,

7.3' Uzytkowanie obiektu budowlanego nie moze skutkować uciązliwościami spowodotvanymi
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, w sposób zapewniający jak najlepszy stan
środowiska poprzez utrzymanie poziomu substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnego
lub co najmniej na tym poziomie, a takze poprzez zapewnienie wodzie jak najlepszej
jakości, w tym utrzymywaniu ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi
biologicznej i funkcjonowania ekosystemów wodnych, a takze ochronę powierzchni ziemi
zapewniając jak najlepszą jej jakość i racjonalne gospodarowanie.
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B.1. Inwestycja nie znajduje się:
a) w strefie zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych,
b) na terenie górniczym,

B'2. Teren inwestycji częściowo połOozony 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. 22011 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 przeciwpowodziowego.
Po analizie uwarunkowań terenowych (rzędne wysokościowe) oraz odniesieniu do
,,Studium dla potrzeb planówochrony przeciwpowodziowej - Etap III _ rzeka Wisła"
stwierdzon o, Że planowana inwestycja częściowo znajduje się na obszarze zagroŻeniJ
powodzią ustalonego Wg w/w opracowania, W którym Wyznaczono m.in. tereny
narazone na zalanie W przypadku przelania się wód przez koronę wału
przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych lub
zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących (w tym przypadku zaporY bocznej
Jordanów _ Tokary - Radziwie).
Rzędna wody o prawdopodobieństwie występowania raz na sto lat (p=7o/o) dla
rozpatrywanego terenu W przypadkach określonych powyzej kształtuje się na poziomie
ca - 62,14 m n.p.m. Kr. Lokalizacja inwestycji na rozpatrywanym terenie narazonym na
niebezpieczeństwo powodzi moze stanowić zagrozenie 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 mozliwości wykonać działania zapobiegające ewentualnym szkodom.

9. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U' z 2003 roku Nr B0, poz. 7I7 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 28 października 2011 roku, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu

Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowany przez Dyrektora
Wydziału Pana Mariusza Pakulskiego, wystąpił z wnioskiem W sprawie wydania decyzji
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji po|egającej na: budowie
elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w
Płocku, przy ulicy Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów I5I, 496/4, 495,
494, 493, 492/I, 492/2, 490.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym W dniu 3 listopada 2011 roku, Wydział 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 i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka w dniu 4
listopada 201 1 roku.

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 samo rządu.u*oaffiiiillń*łl'wil-v,l'łp"
architektów, zgodnie z art' 50 ustawy o planowaniu i zago.poaurońiu-frff,WEi##fi{'jłFł.r,
poprzedzon" anlli'ą właściwego organu/ na podstawie art. 53 ust. 3, warunków i zasad

zagospodarowania tórenu 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 ł sprawie ozna,czen i nazewnictwa stosowanych W decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z2OO3 roku lrlr 164,
poz.1589),

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym prr'e, inwestycję celu publicznego nalezy rozumieć
działania o znaczeniu lokalnym- (9minnym) 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 2olo roku, Nr L02 poz' 657
zpoźni,ejszymi zmianami). Stosowanie do ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 6,

pkt 2, ćelem publicznym jest budowa i utrzymywanie ciągów drenazowych, przewodów
i urządzen słuzących do przesyłania lub dystrybucji płynów, parYI gazow ienergii elektrycznej,
a tak)e innych oblektów'i urządzeń niezbędnych do korzystania ztych przewodów i urządzen.

Zgodnie z ustaleniami w/w planu teren mógł byc 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 takze po

uźgoan-ieniu decyzji o waruńkach 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 ań. 53 ust'4 pkt 9

usta*y o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - pismem z dnia 6 grudnia 2011
roku, znak: MZD DT 7O4t.9287 '2OI7'VIG,

2' Starosta Płocki, W odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne,
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 B

grudnia 2011 roku, znak: BGM-II-ZR.6IŻ5.86.Żo11'UW, poinformował, że stosownie do
art. 5b ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (oz. u . z 2oOB roku Nr 237 poz. 1657 z poźniejszymi zmianami), przepisów
ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych połozonych w granicach administracyjnych
miast, a więc nie stosuje się ich do gruntów klasy RIVb, RV, B/RV, RVI, B/RVI, PsV i PsVi
wchodzących w skład działek nr 490, 4g2/I,492/2i 495; w myśl art' 2 ust.1 ustawy z dnia
3lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych ileśnych (Dz. U. z2oo4 roku, Nr IŻI, poz'
t266 z pożniejszymi zmianami), grunty pod urządzeniami melioracji wodnych wykonanych
dla potrzeb rolnictwa W (działki nr 49o, 492/I, 492/2 i 495) zostały wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego i w tym przypadku podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej bez
wydawania decyzji administracyjnej i naliczania stosownych opłat; ponadto B (działki nr
4g3 i 4g4), dr (działka nr 151) oraz N (działka nr 495) nie są uzytkami rolnymi,

3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzen 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
niewyrazenie stanowiska w terminie dwóch tygodni,

4' Regionalna Dyrekcja ochrony środowiska, w odniesieniu do obszaru objętego ochroną na

podstawie przepisów o ochronie przyrody, na podstawie art' 53 ust. 4 pkt B ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - nie wydano uzgodnienia w ustawowym

'rl'
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Urbanistvki inrchitcktirry -,,.. - . ,-.--.tiill#ńięńiillźgildni" z art' 53 pkt. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

łłińóńsńdauoŃamóu przestrzennym (Dz. lJ' z 2Oo3 roku Nr B0, poz' 7I7 z późniejszymi
nffffi#fJl-nf)l*dlewliazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji,

5. Starosta Płocki, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowany przez Referat
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust.4 pkt 10 i 10a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - opinią w zakresie zadan
samorządu powiatowego z dnia 9 grudnia 2011 roku, znak: WRM-II-RP.673.Lo.2o11.JG,

6. Wojewoda Mazowiecki, w zakresie zadań rządowych/ reprezentowany przez Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa W Płocku oddział
Infrastruktury, na podstawie art, 53 ust.4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - postanowieniem Nr 9B/ZP/2OI1 z dnia 5 grudnia
zoIt roku, znak: WIS-P.5151.100.20ILZT, W którym poinformowano, Że brak jest
podstaw do uzgodnienia w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedmiotowej
inwestycji,

7. Marszałek Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadan samorządu wojewódzkiego,
reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na
podstawie art. 53 ust.4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - postanowieniem z dnia 15 grudnia 2011 roku, znak: MBPR/OTP-ZPP-EG-
47OL-86/ Lt,

8. Dyrektor Regiona|nego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w zakresie ochrony
zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, na podstawie art. 4a ustawy
pi-awo wodne oraz na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym - postanowieniem z dnia 19 grudnia 2011 roku, Nr
2331'/P/Nzw/LI, znak: NZW/NI-3/0222/Io76120II, którego treść została zawańa
w pkt. 8.2. niniejszej decYzji,

a takze uwzględnieniu uwag, zastrzeŻeń 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 lokalizacji inwestycji celu publicznego'

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.

odwołanie od decyzji o ustaIeniu 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.
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(pieczęć imienna i podpis osoby upowaŻnionej do wydawania decyzji)

(pieczęć okrągła)
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Załączniki:
Część graficzna sporządzona na mapie w skali 1:50O
Otrzvmuja:
Urząd Miasta Płocka,
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym,
09-400 Płock, Stary Rynek 1

Pan Zygmunt Domosławski,
09-400 Płock, ul. Nizinna 56
Pani Zofia Domosławska,
09-400 Płock, ul. Nizinna 56
Pan Hubert Panek,
09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 21C
Pani Barbara Panek,
09-47o Bodzanów, Łętowo 3
Pan Kazimierz Królewski,
09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 44C
Pani Jolanta Królewska,
09-400 Płock, ul. Wronia B
Pan Bogusław Kostun,
09-400 Płock, ul. Nizinna 50
Pani Urszula Kostun,
09-400 Płock, ul. Nizin'na 50
Pani Grazyna Kołodziejczyk,
09-400 Płock, ul. Nizinna 52
Pan Bogusław Czerniak,
09-400 Płock, ul. Nizinna 52
Pani Krystyna Czerniak,
09-400 Płock, ul. Nizinna 52
Pani Anna Woźniak,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 6
Pan Bogusław Mierzejewski,
09-522 Dobrzyków, ul' Słoneczna 4
Pani Marzena Mlerzejewska,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 4
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11
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Do wiadomości :
Marszałek Województvra Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, o3-779 Warszawa

POUCZENIE
Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art.34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2OIO
roku Nr 243, poz' 1623) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Niniejsza decyzja wiąże 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 jeżeli:
- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niz w wydanej decyzji.
Nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Projekt decyzji opracował
mgr inż. arch' Gabriel Ferliński
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PREZYDENT MlAsTA PŁ0CKA

wRM-II-RW .67 33.46.20 1 1. MJ ' Płock, dnia 9 października 2012 roku

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2oo0 roku nr 98 poz. IO7I z późniejszymi
zmianami)

prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę

w decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 5/PGl2ot2 z dnia 31 stycznia 20L2 roku o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego
polegającego nabudowie elektroenergetycznej napowietrznej Iinii oświetlenia ulicznego,
przewidzianej do realizacji W Płocku przY ulicy Nizinnej na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 151, 496/4, 495, 494, 493, 492/I, 492/2 i 49o W następujący
sposób:

- na stronie 1:
jest: Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Płocka, z
siedzibą w Płocku przy placy Stary Rynek 1, reprezentowany przez Dyrektora
Wydziału Pana Mariusza Pakulskiego,
powinno być: Gminy Miasta Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1,

UZASADNIENIE

W decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 5/PG/2(J1.2z dnia 31 stycznia 2012 rokuo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego
polegającego nabudowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,
przewidzianej do realizacji W Płocku przY ulicy Nizinnej na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 151, 496/4,495,494,493, 4g2/I, 492/2 i 4go, prostuje się z
urzędu oczywistą omyłkę, powstałą wskutek mylnego wpisania Wnioskodawcy.

Jako, ze błąd spowodowany był pomyłką pisarską postanowiono jak w sentencji'

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego
Kolegium odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocła

w terminie siedmiu dni od daty otrzymania.

l,lu iłlt]

UŻąd Miłsta Płocka
stłry Rynek 'l 

' 
09-400 PŁocK

tel.: 24 367 15 55, fak: 24 367 1S 98, info@plock.eu, www.plock.eu
ł,)
/" ,)
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fuchitęktonĘ4nqu}Łc$,tqlista Płocka'Plrffi fltn'h tlfilii$ZtSl lGospodarki Mieniem KomunaInym,
09-400 Płock, Stary Rynek 1

2' Pan Zygmunt Domosławski,
09-400 Płock, ul. Nizinna 56

3' Pani Zofia Domosławska,
09-400 Płock, ul. Nizinna 56

4. Pan Hubert Panek,
09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka ZIC

5. Pani Barbara Panek,
o9-47o Bodzanów, Łętowo 3

6. Pan Kazimierz Królewski,
09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 44C

7 ' Pani Jo|anta Królewska,
09-400 Płock, ul. Wronia B

B. Pan Bogusław Kostun,
09-400 Płock, ul. Nizinna 50

9. Pani Urszula Kostun,
09-400 Płock, ul' Nizinna 50

10. Pani Grazyna Kołodziejczyk,
09-400 Płock, ul. Nizinna 52

11. Pan Bogusław Czerniak,
09-400 Płock, ul. Nizinna 52

12, Pani Krystyna Czerniak,
09-400 Płock, ul. Nizinna 52

13. Pani Anna Woźniak,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 6

14. Pan Bogusław Mierzejewski,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 4

15. Pani Marzena Mierzejewska,
09-522 Dobrzyków, ul' Słoneczna 4

16. Miejski Zarząd Dróg w Płocku
. 09-400 Płock' ul. Bielska 9/11

17. WRM-II-RW. a/a MJ
Do wiadomości:

1B. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
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DECYZJA NR L3/PG/2OL3
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Napodstawieart. 104iart.L07wzwiązkuzart. 151 51pkt2iart. 14551pkt6,ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2ot3 roku poz.
267) oraz art.4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust. 1iust.4, aft.51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20L2 roku poz. 647
z pożniejszymi zmianami) oraz

po ponownym rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 października 2o11 roku,

Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy
placu Stary Rynek 1, reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Pana Mariusza Pakulskiego,
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na: budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,
przewidzianej do realizacji W Płocku, przY ulicy Nizinnej, na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 151, 496/4, 495, 494, 493, 492/I, 492/2, 49o,

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego o którym mowa
w art. L49 i art. 15o ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

uchylam

decyzję Prezydenta Miasta Płocka 5IPG/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 31 stycznia 2O12 roku

oraz ustalam
wymaoania dgtyczące zabudowy i zagospodarowania terenu

dla inwestycj! polegającej na:

budowie eIektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,
przewidzianej do realizacji w Płocku t PrzY ulicy Nizinnej, na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 151, 496/ 4, 495, 494, 493, 492/ 1| 492/2, 49o,

na rzeczi
Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Płocka,

z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1,
reprezentowanego przez Dyrektora Wydzlału Pana Mariusza Pakulskiego'

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:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1' 09400 PŁocK

te1.t24367 15 S',faks:24367 15 98. info@plock.eu, wwwplock.eu

li
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Na obszarze terenu Wskazanego We Wniosku ustala się:

2'1. Budowę elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego.

3. Ustalenia dotyczące warunków i wymaoań 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) 9eometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości głównej kalenicy, układu połaci

dachowych, kierunku głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki).
3.2. W związku zzariarem budowy obiektu liniowego ustala się inne parametry kształtowania

zabudowy wynikaj ące z przepisów odrębnych :

a) budowa infrastruktury technicznej nie związanej z drogą nie może naruszać
elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub
trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości uzytkowej
drogi,

b) budowa obiektu liniowego winna zostać usytuowana w sposób, który w najmniejszym
stopniu skutkuje pozbawieniem albo ograniczeniem prawa własności, prawa
uzytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomościach, przez
które przebiega.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska' przyrody i kraiobrazu
4.L 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),
- ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2o0B roku Nr t99, poz' t227 z późniejszymi
zmianami),

- rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 9listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz' U. z 20to roku Nr 2I3, poz,
r3e7).

4.2' Przy realizacji inwestycji stosować zapisy rozporządzenia nr 14 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie Nadwiślańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu,
położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego (Dz' Urz. Woj.
Mazowieckiego nr I57 z dnia 11 sierpnia 2006 roku).

4'3. Projekt budowlany winien uwzględniać istniejącą zieleń, a prace budowlane (montaż
słupów) nalezy prowadzić w sposób nienaruszający istniejącej zieleni - korzeni, pni
i koron drzew.

4.4. 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.

4'5. 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

j



o o 
t'f,ł, l;i j-},-',,l*,, 

l T;'-? 9 rca
l_lrhx6 ;.,,',i:i',ł,.,łj';i];,;'j]''''ą

w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów .ry"l,ntłłLlł$,Ż{ei'psq[,orn
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dopuszczalnych metod ich odzysku.

4.6. Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych ileśnych na cele
nierolne i nieleśne wynikające z przepisów regulujących zasady ochrony gruntów rolnych
i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości uzytkowej gruntów, wynikających
z przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.
|J' z 2004 roku Nr L2t, poz. L266 z poźniejszymi zmianami), gdYŻ działki:
a) w Planie ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gm. Gąbin, który utracił ważność

na mocy art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zlokalizowane były na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem:
- RP - tereny produkcji rolnej z istniejącą rozproszoną zabudową zagrodową,
- RL - tereny lasów,
- stopień wodny na Wiśle,
- I strefa zagrożenia powodziowego;

b) położone są na gruntach oznaczonych w katastrze nieruchomości symbolem: B/R -
uzytki rolne zabudowane, R - grunty orne, Ps - pastwiska trwałe, W - rowy, dr _

drogi, N - nieużytki, B - teren zabudowy mieszkalnej, Ls - lasy;
c) zgodnie z art. 5b Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych

ileśnych (Dz. U. z2004 roku Nr t2L, poz. L266z późniejszymi zmianami), przepisów
ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych
w granicach administracyjnych miast,

d) tereny leśne zlokalizowane na działkach o nr ew. 490, 496/4, 495 i 492/2 są objęte
liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. Budowa elekroenergetycznej napowietrznej
linii oświetlenia ulicznego nie Wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele
nierolnicze i nieleśne, bowiem nie wpływa na sposób gospodarowania tymi
nieruchomościami, jak równiez nie wyłącza ich z produkcji rolnej lub leśnej.
Nieruchomości nie tracą swego charakteru ujawnionego w ewidencji nieruchomości.

4.7. łączna szerokość trwale zajętego pasa gruntu nie może przekroczyć szerokości 2 mwraz
z istniejącymi w tym pasie mediami i nie może wiązać się z wycinką drzew - realizacja
inwestycji nie może się wiązać ze zmianą przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne.

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturoweg-o i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej

5.1. Gmina Miasto Płock nie prowadzi spisu dóbr kultury współczesnej.
5.2. Zamierzenie budowlane nie podlega ograniczeniom wynikającym 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 poŻniejszymi zmianami).

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej

6. 1. Zaopatrzenie W energie elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, na warunkach
wydanych przez ENERGA-OPERAToRA SA, oddział w Płocku zgodnie z treścią warunków
przyłączenia nr 26664/DL z dnia 28 października 2011 roku.

7. Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich
7.7. obiekt budowlany orazzwiązane z nim urządzenia budowlane nalezy, 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. z2oto roku Nr 243, poz. 1623), a w szczególności zapewniając:

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
ochronę przed hałasem i drganiami,
niezbędne warunki do korzystania z obiektów uzyteczności publicznej przez osoby

r
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interesów osób trzecich, w tym, zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
7.2, Zamierzenie budowlane:

- nie moze pozbawić dostępu do drogi publicznej innych użytkowników istniejących
budynków mieszkalnych i usługowych oraz możliwości przejazdu pojazdów
ratowniczych,

- nie może ograniczyć możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze środków łączności, w trakcie przebudowy istniejącej infrastruktury
podziemnej należy zapewnić rozwiązania zastępcze na czas trwania budowy,

7.3. Uzytkowanie obiektu budowlanego nie może skutkować uciążliwościami spowodowanymi
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, w sposób zapewniający jak najlepszy stan
środowiska poprzez utrzymanie poziomu substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnego
lub co najmniej na tym poziomie, a takze poprzez zapewnienie wodzie jak najlepszej
jakości, W tym utrzymywaniu ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi
biologicznej i funkcjonowania ekosystemów wodnych, a także ochronę powierzchni ziemi
zapewniając jak najlepszą jej jakość i racjonalne gospodarowanie.

8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów
podleoających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów oórniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

B.1. Inwestycja nie znajduje się:
a) w strefie zagroŻonej osuwaniem się mas ziemnych,
b) na terenie górniczym,

B'2. Teren inwestycji częściowo połozony jest na obszarze narażonym 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. 22071 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 przeciwpowodziowego.
Po analizie uwarunkowań terenowych (rzędne wysokościowe) oraz odniesieniu do
,,Studium dla potrzeb planówochrony przeciwpowodziowej - Etap III - rzeka Wisła'',
stwierdzono, Że planowana inwestycja częściowo znajduje się na obszarze zagrożenia
powodzią ustalonego Wg w/w opracowania, W którym Wyznaczono m.in. tereny
narażone na zalanie W przypadku przelania się wód przez koronę wału
przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych lub
zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących (w tym przypadku zaporY bocznej
Jordanów - Tokary - Radziwie).
Rzędna wody o prawdopodobieństwie występowania raz na sto lat (p= 1olo) dla
rozpatrywanego terenu W przypadkach określonych powyzej kształtuje się na poziomie
Cd - 62,14 m n.p.m, Kr. Lokalizacja inwestycji na rozpatrywanym terenie narażonym na
niebezpieczeństwo powodzi moze stanowić zagrozenie 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 mozliwości wykonać działania zapobiegające ewentualnym szkodom.

9. Linie rozoraniczające teren inwestycii:

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr BO, poz. 717
zmianami) linie rozgraniczające teren inwestycji, Wyznaczone zostały na
1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

o planowaniu
z poźniejszymi
mapie w skali

4
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UZASADNIENIE

W dniu 28 paŹdziernika 2011 roku, Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu
Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowany przez Dyrektora
Wydziału Pana Mariusza Pakulskiego, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii nN wraz ze złączami kablowo-
pomiarowymi, przewidzianej do realizacji W Płocku, przy ulicy Nizinnej, na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów 151, t57, I5B/L, I5B/2i 492/L.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym W dniu 3 listopada 2011 roku, Wydział 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 i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka w dniu
4 listopada 2011 roku.

Postępowanie administracyjne zostało zakończone wydaniem decyzji Prezydenta Miasta
Płocka 5/PG/2jI2 z dnia 31 stycznia 2oI2 roku, WRM-II-RW.6733.46.2012.AcH.
W postępowaniu znak WRM-III.6740.45o.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. L49 $ 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego co
było podstawą przeprowadzenia postępowania o którym mowa w art. 749 s 2 w/w ustawy.

Decyzja Prezydenta Miasta Płocka 5/PG/21I2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 31 stycznia 20L2 roku, WRM-II-RW.6733.46.2oI2.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 cele 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 użytkach oznaczenia Ls _ Lasy. Dotyczy to działek o numerze ewidencyjnym gruntów
492/2 i 49614.

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 5 1 pkt 6 wznowienie postępowania na
podstawie art. L49 5 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nastąpiło w drodze
postanowienia.

Postanowieniem z dnia 1B lutego 2013 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
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-inwestycji 
liniowych dopuszcza się realizację takich

''- 'inwestycji bez konieczności przeprowadzenia procedury wyłączenia gruntów Ieśnych
z produkcji leśnej na podstawie ww. IJstawy 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. 4.7. 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 albo
architektów, zgodnie z art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym'
poprzedzone analizą właściwego organu, na podstawie ań. 53 ust. 3, warunków i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także
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. U. z 2003 roku Nr 164,
po2.1589).

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przez inwestycję celu publicznego nalezy rozumieć
działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim
i krajowym), a także krajowym (obejmującym równiez inwestycje międzynarodowe
iponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz żródła
ich finansowania, stanowiące realizację celów o których mowa W art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102 poz. 651
z poźniejszymi zmianami). Stosowanie do ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 6,
pkt 2, celem publicznym jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów
i urządzeń słuzących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów ienergii elektrycznej,
a takze innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Zgodnie z ustaleniami w/w planu teren mógł być przeznaczony na realizację inwestycji
ce|u 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 takze po
uzgodnieniu pierwotnego projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
z właściwymi organami, którymi są:

1. zarządcą dróg publicznych, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,
reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - pismem z dnia 23 lutego 2012
roku, znak: MZD DT 7O4L.1324.2O12.MG,

2. Starostą Płockim, W odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne,
reprezentowanym przez Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53
ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - pismem z dnia
24 lutego 2012 roku, znak: BGM-II-ZR'6t25,20'2012.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 2oo9 roku Nr 237 poz. L657 z pożniejszymi 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, B/RVI i PsV wchodzących
w skład działek 158/1 i 492/t,
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Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, oddział w Płoct|,|$toorridiieńifl^inp^'
meiioracji wodnycń, na podstlwie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustafr}il8Ę$*fióHffił'J
i zagospodarowaniu przestrzennym - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym niewyrażenie stanowiska w terminie dwóch tygodni od
daty wystąpienia o uzgodnienie - uzEodnienie uznaje się za dokonane,

Regionalnym Dyrektorem ochrony środowiska, w odniesieniu do obszaru objętego ochroną
na podstawie przepisów o ochronie przyrody, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 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 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,

starostą, W zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowanym przez Referat
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a)
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ; postanowieniem Nr I2/20I2
z dnia 24 lutego 20t2 roku, znak: WRM-II-RP.673.LL2012.RS,

6. wojewodą, W zakresie zadań rządowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa W Płocku oddział
Infrastruktury, na podstawie aft. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a) ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - postanowieniem Nr I6/Z/2OL2 z dnia 27 lutego 2OL2
roku, znak: WIS-P.5151.16.2012.zT, w którym poinformowano, ze brak jest podstaw do
uzgodnienia w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

marszałkiem województwa, W zakresie zadań samorządu wojewódzkiego,
reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - postanowieniem z dnia 5 marca 2012 roku, znak: MBPR/OTP-ZPP-MB-
470r-rr/12,

Dyrektorem 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 przestrzennym - postanowieniem z dnia 9 marca 2OL2 roku,
Nr 59alP/Nzw/12, znak: NZW/NI-3/0222/I9o/20I2, którego treść została zawarta
w pkt. 8.2. niniejszej decyzji,

oraz po wznowieniu postępowania z:

Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na
cele leśne na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - postanowieniem z dnia 18 lutego 2013 roku, Znak: ZS-I-2720-39120L3,
którego treść została zawarta w pkt. 4.7. niniejszej decyzji,

a takze uwzględnieniu uwag, zastrzeŻeń 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 powyższym! 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.

-i -
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oanószące się do decyzji, określać iśtótę i zjkres żądania będącego

przedmiotem odwołania oraz wskazywóć dowody uzasadniające to żądanie.
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(pieczęć imienna i podpłs osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

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

otrzymują:
1. Urząd Miasta Płocka,

Wydział Gospodarki Mieniem
09-400 Płock, Stary Rynek 1

2, Pan Zygmunt Domosławski,
09-400 Płock, ul' Nizinna 56

3. Pani Zofia Domosławska,
09-400 Płock, ul. Nizinna 56

4. Pan Hubert Panek,
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i Zagcrspothtolłulrtl lerenu

09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 21C
5. Pani Barbara Panek,

09-47o Bodzanów, Łętowo 3

6. Pan Kazimierz Królewski,
09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 44C

7 . Pani Jolanta Królewska,
09-400 Płock, ul. Wronia 8

B. Pan Bogusław Kostun,
09-400 Płock, ul. Nizinna 50

9. Pani Urszula Kostun,
09-400 Płock, ul. Nizinna 50

10. Pani Grazyna Kołodziejczyk,
09-400 Płock, ul' Nizinna 52

11. Pan Bogusław Czerniak,
09-400 Płock, ul. Nizinna 52

12. Pani Krystyna Czerniak,
09-400 Płock, ul. Nizinna 52

13. Pani Anna Woźniak,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 6

14. Pan Bogusław Mierzejewski,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 4

15. Pani Marzena Mierzejewska,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 4

16. Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

17. WRM-II-RW a/a MM&GD
Do wiadomości:

18. 18. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
ul' Matejki 76, 9t-4o2 Łódź

19' Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, o3-719 Warszawa
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Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja niniejsza wygaśnie jeżeli :

inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niŹ w wydanej decyzji.

Nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

P rojekt decyzji opracował
mgr inż' arch. Gabriel Ferllński

członek olu z|7!ł,tjrs'7awie nr WA-346
nsr inz. zt6#ld Fcrlińlki
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PREZYDENT MIA5TA PŁ0CKA

w RM -II- RW .67 33.46.20 1 1.ACH Płock, dnia 26 marca 2013 roku

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks

postępowania administracyjnego(Dz. U' z 2oI3 roku poz' 267)

prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę

W decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr L3/PG/20L3 z dnia 14 marca 2oI3 roku
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego
polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,
przewidzianej do realizacji W Płocku przY ulicy Nizinnej na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 151, 496/4, 495, 494, 493, 492/I, 492/2 i 49o W następujący
sposób:

na stronie 1:

jest: Wydziału Gospodarki Mieniem Komuna!nym Urzędu Miasta Płocka,
z siedzibą W Płocku przY placu Stary Rynek L, reprezentowanego przez
Dyrektora Wydziału Pana Mariusza Pakulskiego'

powinno być: Gminy Miasta Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1'

UZASADNIENIE

W decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 13lPG /2oL3 z dnia 14 marca 2013 roku
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego
polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,
przeŃiłżiańei do realizacji W Płocku przy ulicy Nizinnej na działkach o numerach
ewidencyjnych gruntów 151, 496/4, 495, 494, 493, 492/I, 492/2 i 49o, prostuje się
z urzędu oczywistą omyłkę, powstałą wskutek mylnego wpisania Wnioskodawcy.

Jako, że błąd spowodowany był pomyłką pisarską postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego
Kotegium odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka

w terminie siedmiu dni od daty otrzymania.

Unąd Miasta Pło<ka

Stary Rynek l, 09-400 PŁOCK

lel,:24367 15 55, fala:24 367 15 9& info@plock.eu, www.plock,eu
A
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Płocka,
Gospodarki Mieniem

09-400 Płock, Stary Rynek 1

Pan Zygmunt Domosławski,
09-400 Płock, ul' Nizinna 56
Pani Zofia Domosławska,
09-400 Płock, ul. Nizinna 56
Pan Hubert Panek,
09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 21C
Pani Barbara Panek,
09-470 Bodzanów, Łętowo 3
Pan Kazimierz Kró|ewski,
09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 44C
ad res do korespondencji :

09-400 Płock, ul. Wronia 8
Pani Jolanta Królewska,
09-400 Płock, ul. Wronia 8
Pan Bogusław Kostun,
09-400 Płock, ul. Nizinna 50
Pani Urszula Kostun,
09-400 Płock, u|. Nizinna 50
Pa n i Grażyn a Kołodziejczyk,
09-400 Płock, ul' Nizinna 52
Pan Bogusław Czerniak,
09-400 Płock, ul. Nizinna 52
Pani Krystyna Czerniak,
09-400 Płock, ul' Nizinna 52
Pani Anna Woźniak,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 6
Pan Bogusław Mierzejewski,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 4
Pani Marzena Mierzejewska,
09-522 Dobrzyków, ul. Słoneczna 4
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

17. WRM-II-RW a/a MM
Do wiadomości:

18. Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, o3-779 Warszawa

t4.

15.

16.




































































