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Lipinki LUZyckie, 2016-07-27

DECYZJA Nr 02/2016
o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postt(powania administracyjnego
(Dz. U. 2016 r. poz. 23 z pozn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, ust.l i 4 , art. 51 ust.1 pkt 2, art.
52, art. 53, art. 56 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, Pelnomocnik Bartosz
Brodecki ENEA Oswietlenie sp. z o. o. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, z dnia 25.05.2016 r.
ustalam
warunki Iokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajllce na:
budowie sieci elektrycznej oswietlenia drogowego
na ulicy L~cznej w miejscowosci Lipinki LUZyckie

1. Rodzaj inwestycji:
1.I.Inwestycja obejmuje:
budow't sieci elektrycznej oswietlenia drogowego nN-0,4kV
dlugosc sieci do 550m
ilosc slupow oswietleniowych do 12 szt.
szafki elektryczne do 2 szt.
1.2.Lokalizacja: obr~b Lipinki Luzyckie, gmina Lipinki Luzyckie dzialki 0 nr: 345, 415, 414,
413/1, 333, 335, 336/4, 336/5, 337, 410, 409, 1001,407, 340, 406, 405, 404, 344,
402, 401, 400/2, 400/1,
2. Warunki i szczeg610we zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie
ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego wyitikaj~ce z przepis6w odr~bnych:
2.1
Wedlug Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
a) Na obszarze obj'ttym niniejszll decyzjll nie przewiduje sit( zmiany przeznaczenia terenu,
teren po robotach budowlanych nalezy uPorzlldkowae i doprowadzic do stanu zgodnego z
dotychczasowym uzytkowaniem.
2.2
Wedlug Ustawy z 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z
poin. zm.):
a) zgodnie z art. 35 ust. 3 zmian y zagospodarowania terenu przyleglego do pasa
drogowego, w szczegolnosci polegajllcej na budowie obiektu budowlanego lub
wykonaniu innych robot budowlanych, a takze zmian y sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego cz'tsci zarzlldca drogi uzgadnia w zakresie mozliwosci w1llczenia
do drogi ruchu drogowego spowodowanego til zmianll
2.3
Wedlug Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
ze zm.)
a) Budowy realizowae zgodnie z obowillzujllcymi przepisami i normami PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
2.4
Wedlug Ustawy z dnia 18lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)
a) Zgodnie z uzgodnieniem Lubuskiego Zarzlldu Melioracji i Urzlldzen Wodnych w
Zielonej Gorze znak DWI-LZMiUW 523/16 z dnia 20-06-2016
b) Rozwillzanie kolizji z istniejllcymi Ufzlldzeniami melioracji wodnych szczegolowych
powinno bye dokonane zgodnie z przepisami w/w ustawy
2.5
Wedlug ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. 2015
poz.909)
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a) Zgodnie z uzgodnieniem Starosty Powiatu Zarskiego
ustawowo nie wmeSlono
sprzeciwu. Warunek art. 61 ust.1 pkt.4 z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U .2015.199 j.t.) jest spelniony
2.6
Wedlug Rozporzl:}.dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Oz. U. 2015 poz.
1422 z p6zn. zm.) w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.
2.7
Wedlug Rozporz'!dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Oz. U. 2012 r. poz. 462) w sprawie szczeg61owego zakresu i formy
projektu budowlanego:
a)
Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadac warunkom okreslonym w
w/w rozporz,!dzeniu, wynikac z funkcji i architektury projektu.
2.8
Wedlug Rozporz,!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Oz. U. 2003. Nr
164 poz. 1588) w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotycz,!cych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu
3.
Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz
d6br kultury wsp61czesnej
3.1
Wedlug Ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Oz. U. z
2014 poz. 1446 z p6zn. zm.):
a) zgodnie z art. 32 ust.1 "Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych
odkryl przedmiot co do kt6rego istnieje przypuszczenie it jest on zabytkiem jest obowiqzany:
-wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzic lub zniszczyc odkryty przedmiot
-. zabezpieczyc, przy uzyciu dostffpnych srodk6w ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwlocznie powiadomic 0 tym wlasciwego wojew6dzkiego konserwatora zabytkOw, a jdli
nie jest to motliwe W6jta Gminy Lipinki Luzyckie
3.2
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Oz. U.
z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)
a)
Zobowi,!zuje siy inwestora do przestrzegania wynikaj,!cych z w/w ustawy przepis6w
wykonawczych
b)
Inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000, znajduje siy ok. 0,5km od Obszaru
Chronionego Krajobrazu 33 Bory Bogumilowskie
3.3.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 0 udostypnianiu informacji 0
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. 2013, poz. 1235 z p6zn. zm.)
a)
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiywziyc majl:}.cych wplyw na srodowisko
4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
4.1
Projektowane sieci rozprowadzajl:}.ce realizowac w pasie drogi zgodnie z wytycznymi
zarz'!dcy drogi, (odstypstwo tylko w uzasadnionych przypadkach). Ewentualne kolizje z
sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic na etapie projektu budowlanego z
poszczeg6lnymi wlascicielami sieci.
4.2
Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wody, energiy ciepln,! oraz nie bydzie
wytwarzala sciek6w
4.3
Energia elektryczna ze stacji transformatorowej S-8129 Suchleb zgodnie z warunkami
przyl,!czenia 6834/2016/004/ZR5 gestora sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. Odzial
Oystrybucji Zielona G6ra
4.4
Miejsca parkingowe- nie dotyczy
4.5
Obsluga komunikacyjna - nie dotyczy
5. Wymaganie dotycz21ce ochrony os6b trzecich:
Wnioskowan,! inwestycjy nalezy zaprojektowac w spos6b zapewniajl:}.cy
5.1
Bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania
5.2
Mozliwosc korzystania z drogi, dostyp do drogi publicznej
5.3
Mozliwosc korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodk6w
l'!cznosci
5.4
Nieuci'!i:liwa, powodowana przez halas i wibracje
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5.5
5.6
5.7

Doplyw swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Nie zanieczyszczcY~ca powietrza, wody i gleby
Wejscie na teren s~siedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporz~dkowania i
przywrocenia poprzednich walorow gruntu oraz wyplacenia ustalonych umow~
odszkodowan. art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z poin. zm.)
6. Ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych
6.1.
Obiekt nie znajduje si~ na terenach gorniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015 poz. 469 z poin. zm.)
7. Linie rozgraniczaj~ce teren inwestycji.
Linie rozgraniczaj~ce teren inwestycji wyznaczono na syt. -wys. w skali 1:500 , zal~czniki
graficzne nr 1, nr 2. Linii zabudowy nie okreslono.
Decyzja ustalaj~ca lokalizacj~ inwestycji celu publicznego zachowuje waznosc na czas
nieokreslony. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli: inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na
budow~, zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawieraj~ca ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyj~tkiem przypadku gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja 0 pozwoleniu na budow~. (art. 65, ust. 1 i 2 ustawy 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich (art. 63, ust. 2 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Zgodnie z przepisem art. 63, ust. 4 ww. ustawy, wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu,
nie przysluguje roszczenie 0 zwrot nakladow poniesionych w zwi~zku z otrzyman~ decyzj~ 0
warunkach zabudowy.
Powyzsza decyzja 0 warunkach zabudowy wywoluje skutki, 0 ktorych mowa w art.36 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uzasadnienie
Z wnioskiem 0 wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wyst~pil pelnomocnik
Bartosz Brodecki ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. ul. Strzeszynska 58 60-479 Poznan w dniu
25.05.2016 r. data wplywu wniosku, na budow<r sieci elektrycznej oswietlenia drogowego ulicy
L~cznej w miejscowosci Lipinki Luzyckie
skladaj~cego si<r z sieci elektrycznej
slupow
oswietleniowych, szafek elektrycznych, dostarczaj~c wymagane dokumenty okreslone wart. 52.
ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art.
107 ust. kpa odst~puje si~ od uzasadnienia decyzji, gdyz w pelni spelnia z~dania wnioskodawcy.
Projekt niniejszej decyzji sporz~dzila uprawniona architekt mgr inZ. Zofia Adamek
Uprawnienia architektoniczne bez ograniczen nr 15/061DOIA.
Czlonek Dolnosl~skiej Okr~gowej Izby Architektow DS-ll 05.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom sluzy odwolanie do Samorz~dowego Kolegium Odwolawczego do
Zielonej Gory za posrednictwem W ojta Gminy Li inki Luzyckie, w terminie 14 dni od momentu jej
dor~czenia. Odwolanie powinno zawierac zarzut odnosz~ce si~ do decyzji , okreslac istot~ i zakres
z~dania b~d~cego przedmiotem odwolania oraz s zy
c dowody uzasadniaj~ce to z~danie.
o pozwolenie na budow~ na . ~~c d
Powiatowego w Zarach przedkladaj~c
projekt budowlany.
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