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Znak: GKP 6733.3.2015

Data: 21 kwietnia 2015r.

D E C Y Z J A Nr 3 /2015
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 1) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j.) oraz art.
104 i 107 K.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Włodzimierza Jaworskiego, 99-300 Kutno, ul.
Krasińskiego 7/33, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska
21A, 20-340 Lublin, Oddział Łódź – Teren, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, z dnia 04.03.2015r.
ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego
polegającą na przebudowie sieci napowietrznej SN-15kV na odcinku Łowicz 2- Jamno na
linię kablową SN-15kV, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych we wsi
Reczyce nr działek ewidencyjnych: 144, 143, 137 i 169, gmina Domaniewice, określone
opisowym załącznikiem Nr 1 - " Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy" i graficznym załącznikiem Nr 2 i 3 - "Warunki przestrzenne zagospodarowania
i zabudowy terenu".

Uzasadnienie
1. Stan faktyczny i prawny terenu:
1) teren w granicach, którego inwestor zamierza realizować przedsięwzięcie polegające na
przebudowie sieci napowietrznej SN-15kV na odcinku Łowicz 2- Jamno na linię kablową
SN-15kV, jest fragmentem nieruchomości położonych we wsi Reczyce nr działek
ewidencyjnych: 144, 143, 137 i 169, gmina Domaniewice;
2) inwestycja obejmuje: przebudowę sieci napowietrznej SN-15kV na odcinku Łowicz 2Jamno od odłącznika 4-O-0056 do stacji transformatorowej na linię kablową SN-15kV;
3) przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jako budowa urządzeń służących do
przesyłania energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do
korzystania z tych przewodów i urządzeń;
4) zgodnie z operatem ewidencji gruntów działki Nr są:
- 144, 143, 137 - użytkiem rolnym,
- 169 - gruntem zabudowanym i zurbanizowanym – terenem komunikacyjnym dr (droga
wewnętrzna ogólnodostępna);
5) teren nie jest położony w obszarach indywidualnej formy ochrony przyrody;
6) teren nie jest położony w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych;
7) Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 pkt 6 oraz § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) stacje elektroenergetyczne lub
napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym mniejszym niż 110kV
nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko;
8) zgodnie z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Domaniewice" teren wchodzi w skład obszaru rolniczej przestrzeni
produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów
(R2);
9) teren nie jest objęty rejestrem terenów górniczych;
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2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z
przepisów odrębnych:
Warunki nie występują.
Pouczenia
1. Stosownie do art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
późn. zm.) sporządzony do wniosku o pozwolenie na budowę, projekt budowlany winien spełniać wymagania
określone decyzja o warunkach zabudowy.
2. Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2012 r. poz. 647 późn. zm.) decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa
własności i uprawnień osób trzecich. Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w
art. 36 ustawy j. w., przepisy art. 36 oraz art.37 stosuje się odpowiednio, a koszty realizacji roszczeń (z art. 36
ust. 1 i 3) ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wnioskodawcy, który nie
uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną
decyzją o warunkach zabudowy.
3. Załączniki ponumerowane od 1 do 2 stanowią integralną część decyzji.
4. W myśl art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane roboty budowlane
na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Z
wnioskiem o pozwolenie na budowę należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, dołączając 4 egz.
projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczególnymi, oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i
decyzję o warunkach zabudowy, potwierdzoną w zakresie jej prawomocności.
5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:
1. Opisowy Nr 1 - " Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy";
2. Graficzny Nr 2 - "Warunki przestrzenne zagospodarowania i zabudowy terenu",
Otrzymują:
wg załączonego rozdzielnika

...................................................
(podpis)

3
Załącznik Nr 1
do decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego Nr GKP 6733.3.2015
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

/pieczątka/

WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci napowietrznej SN-15kV na odcinku Łowicz 2- Jamno na
linię kablową SN-15kV, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych we wsi Reczyce nr
działek ewidencyjnych: 144, 143, 137 i 169, gmina Domaniewice.

Treść warunków i szczegółowych zasad (przepis odrębny z którego wynikają warunki i
Lp.
szczegółowe zasady)
1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 54 pkt 1 i art. 64
Ustawy 1*, oraz § 2 pkt 1 i 2 Rozp. 2*):
- sposób użytkowania projektowanych obiektów: sieć elektroenergetyczna SN 15kV,
- rodzaj zagospodarowania terenu: obiekty infrastruktury technicznej.
2. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (art. 1 ust. 1 i 2, art.
54 pkt 2a i art. 64 Ustawy 1*, oraz § 2 pkt 3 Rozp. 2*): nie ustala się warunków.
3. Warunki i wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi (art. 54 pkt 2b i art. 64 Ustawy 1*,
oraz § 2 pkt 4 i 8 Rozp. 2*, art. 72 i 73 Ustawy 6*): nie ustala się warunków.
4. Warunki i wymagania dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
(art. 54 pkt 2b i art. 64 Ustawy 1*, oraz § 2 pkt 5 Rozp. 2*): nie ustala się warunków.
5. Warunki i wymagania obsługi w zakresie infrastruktury technicznej (art. 54 pkt 2c i art.
64 Ustawy 1* oraz § 2 pkt 6 Rozp. 2*, art.5 ust.1 pkt.2 Ustawy 4*): nawiązanie
projektowanej sieci kablowej SN-15kV do istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV
na działkach Nr 137 i 144.
6. Warunki i wymagania obsługi w zakresie komunikacji (art. 54 pkt 2c i art. 64 Ustawy
1*oraz § 2 pkt 6 Rozp. 2*, § 79 Rozporządzenia 5*): nie ustala się warunków.
7. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich (art. 54 pkt 2d i art. 64 Ustawy
1*, oraz § 2 pkt 7 Rozp. 2*): przebudowa sieci wymaga przywrócenia
ukształtowania powierzchni terenu umożliwiającego dalsze użytkowanie.
Pełny tytuł przepisów:
1* - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j.).
2*- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589).
3* - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z
2003 r. Nr 164 poz. 1588).
4* - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
5* - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. , Nr 43 poz. 430).
6* - Ustawa Prawo 0chrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.).

Domaniewice, dnia

21 kwietnia 2015r.

...................................................
(podpis)
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DOKUMENTACJA
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wnioskodawca

Znak sprawy
Nr decyzji
Data uprawomocnienia
decyzji
Położenie inwestycji
Rodzaj inwestycji

Włodzimierz Jaworski, 99-300 Kutno, ul.
Krasińskiego 7/33, pełnomocnik PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul.
Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Łódź –
Teren, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.
Znak: ..........................2014

Wieś Reczyce, nr działek 144, 143, 137 i 169,
gmina Domaniewice.
Przebudowa sieci napowietrznej SN-15kV na
odcinku Łowicz 2- Jamno na linię kablową SN15kV.

Dokumentacja zawiera:
1. Wniosek z załącznikami.
2. Projekt decyzji o warunkach zabudowy z załącznikami.
3. Wystąpienie o uzgodnienia z poświadczeniami odbioru.
4. Uzgodnienia.
5. Decyzja do przekazania inwestorowi.
6. Decyzja z klauzulą uprawomocnienia.
7. ..............................................................................................................
8. ..............................................................................................................
9. ..............................................................................................................
10. ..............................................................................................................
11. ..............................................................................................................
12. ..............................................................................................................
13. ..............................................................................................................
14. ..............................................................................................................
15. ..............................................................................................................
16. ..............................................................................................................
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Rozdzielnik
1.Wiesław Kostrzewa Reczyce 46
2. Gmina Domaniewice
3.Grzegorz Foks Reczyce 55
4.Andrzej Felczyński Reczyce 53
5. Sołtys wsi Reczyce

