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Mińsk Mazowiecki, dnia 2 l wlześnia 20l2r.

rP.6733.03.20t2

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwesĘcji ce|u pub|icznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 5l ust.l pkt 2 oraz art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 7l7 z późn, zmianami) i
art. 104 i l07 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z2000r' z póżn' zmianarrli) zgodnie z alt' 6lstaw z
dnia 2l sierpnia 1997r' o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z
póin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2012 r. Wójta Gminy Mińsk
Mazowiecki, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanej na
terenie położonym w miejscowościach osiny (działki nr: 10l i 102), Kolonia Janów (działki
rt:25 i 26)' Budy Janowskie (działki nr: ],9l1,9l2' |9l2' 165 ' 40/4' 40/5 i 4016).

usta|am lokalizację inwesĘcji ce|u pub|icznego

polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitamej wraz z ptzyłączami, zlokalizowanej na
terenie położonym w miejscowości osiny (działki nr: 10l i l02)' Kolonia Janów (działki ff:
25 i 26), Budy Janowskie (działki nr: 7 ' 9l1' 9l2' 1912' 165' 40/4' 4015 i 4016).

l. Rodzaj inwesĘcji:
Infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitama.
Budowa sieci kanalizacj i sanitarnej wtaz z przyłączami, zlokalizowanej na terenie położonym
w miej scowościach:

- osiny _ działki oznaczone na mapie zasadniczej numerami 101 i 102'
- Kolonia Janów _ działki oznaczone na mapie zasadniczej numerami: 25 i 26,
- Budy Janowskie _ działki oznaczonę na mapie zasadniczej numęrami: 7,911,9l2'

1912, 165, 4014, 4015 i 4016.

Inwestycję należy lokalizować w granicach okeślonych na załącznikach graficznych
nr 1 i nr 2, stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczególowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikające z przepisów odrębnych

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
a) projektowana budowa sieci kanalizacji sanitamej oraz związanych z ntąurządzeń

sanitamych, a w szczególności jej usytuowanie powinny zapewnić warunki do
niekolidującego zagospodarowania terenów istniejącej zabrrdowy i
zagospodarowania oraz komunikacji,



bJ w projekcie budowlanym na|eŻy przestrzegaÓ zasady zapewniające uzyskanie
ładu przestrzennego, uwzględniając uwarunkowania i wymagania funkcjonalne'
środowiskowe, kompozycyjno _ estetyczne zgodnie z art. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80' poz.717 z póż. zm.)'

c) projektowana sieć po jej realizacji, nie może naruszać elementów technicznych
dróg oraz nie może prryczyniać się do czasowego |ub trwałego zagroŻenia
bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszaÓ ich wartości uż1.tkowych,

d) parametry tęchniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej powinny spełniać
wymagania określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty inzynierskie.

2) warunki w zakresie ochrony środowiska' prryrody i krajobrazu
a) teren objęty wnioskiem położony jest w granicach Mińskiego obszaru

Chronionego Krajobrazu dla którego obowiązują zasady i warunki
zagospodarowania okeślone w Rozporządzeniu Nr 39 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia obszarórł'
chronionego kajobrazu (Dz. U. Nr 105 z dnia 11 maja 2005 r. po2.2946)
inwestycja nie koliduje z w/w przepisami.

b) projektowana inwestycja zgodnie z ustawą Z dnia 3 pażdziernika 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale spoteczeństwa rł'
ochronię środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw
Nr 199, poz' 1227) oraz rozporząózeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okeślenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływaó na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zwięanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz.U. Nr213' poz' |397) za|icza się do przedsięwzięÓ mogących
potencjalnie Znacząco oddziĄwać na środowisko. W związku z -planowaną
inwestycją wydan a została.decyzja Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska
w Warszawie WOOS-II.4210.18.2011.D8 z dnia l'1.06.2011 r.
o uwarunkowaniach środowiskowych, w której nie stwierdza się potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

c) przy projektowaniu inwestycji należy Stosować rozwięania uwzględniające
ochronę środowiska w szczególności ochronę gleb, wód' zieleni, naturalnego
uksfałtowania terenu, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z f006 r. Nr l29, poz' 902 ze 'zm.),

d] nakazuje się zastosowanie rozwięń technologicznych i urządzeń, które
zminimalizują oddziaływanie obiektów na środowisko i zdrowie ludzi,

e) projektowana inwestycja nie powinna kolidować z istniejącym drzewostanem'
W przypadku kol'izji z drzewostanem nieoznaczonym na mapie i ewentualną
koniecznością dokonania wycinki, należy uzyskać zgodę na wycinkę lub uzgodnić
technologię robót budowlanych w miejscu kolizji w oddzielnym postępowaniu
administracyjnym,

fJ planowana inwestycja moie kolidowaÓ z tlrządzeniami melioracyjnymi, które
były wykonywane do celów rolniczych. Na etapie projektowania i realizacjl
inwestycji naleŹy uzyskać zgodę WZMiUW w Warszawie Inspektorar
w Mińsku Mazowieckim.

3) warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó|czesnej

Na obszarze zamierzenia inwestycyjnego nie występują



a) obiekty objęte ochroną dziedzictwa kulturowego wymagające ochrony na
podstawie przepisów odrębnych' tj. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn' zm,)'

bJ obiekty kultury współczesnej, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,po2.717 z
późn. zm.).

4) warunki i wymagania w zakresie ochrony interesów osób truecich
Projektowana inwestycja powinna spełniać warunki ochrony przed:

al pozbawieniem:
- dostępu do drogi publicznej
. możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, cieplnej oraz

środków łączności'
- dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt

lldzi,
b) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócęnia elektryczne i

promieniowanie,
c) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

5) warunki zabudowy wynikające z przepisów szczególnych
Przy projektowaniu i realizacji inwestycji naleŹy uwzględnić wymagania wynikające

z następujących przepisów:
- ustawy z dnia7 |ipca 1994 r' Prawo budowlanę (tekst jednolity Dz.U. z f003 r.

Nr 207, poz. 2016 ze. zm.),
- ustawy z dnia l8 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekstjedn. Dz.U. 22005r. w 239,

poz. f019 ze zm.)
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U . z

2000r. Nr 71, poz. 838 ze. zm.).

3. Linie rozgraniczające teren inwesĘcji
Linie rozgraniczające tereny projektowanej sieci kanalizacji sanitamej, oznaczono
graficznie i literami na dwóch załącznikach graftcznych do niniejszej decyzji,
sporządzonych na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 2000:
_ załącznlk nr 1_tęrenAiB
_ załącznik nr 2 _ teren C

stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

Uzasadn ien ie
W dniu 30 marca'2012r. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wystąpił z wnioskiem o

ustalenię lokalizacji inwestycji celu publicznego' polegającej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wtaz z przyłączami zlokalizowanej na terenie położonym w miejscowości osiny
(działki nr: 101 i 102)' Kolonia Janów (działki nr:25 i26), Budy Janowskie (działki nr: 7,
91 1, 9 12, 19 12, 165, 401 4, 40/5 i 40t 6).

Po dokonaniu analizy (art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) waruntów i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu
faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji celu
publicznego p.n. ..budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączarni na tęrenie
położonym w miejscowości osiny, Kolonia Janów i Budy Janowskie,' oraz po dokonaniu



uzgodnień projektu decyzji z właściwymi organami (art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu), organ I instancji vnał, że wykonanie tej inwestycji jest zasadne.
Za zgodą właścicieli gruntów, sieó kanalizacyjna prowadzona będzie po ich działkach,
okeślonych na załącmiku mapowym.
Teren pod projektowaną inwestycję nie wymaga zgody na zmianę ptzeznaczenia gruntów
rolnych na cele niero|nicze i nie|eśne.

Powżnze przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje wzrostu emisji substancj i,
ścieków i odpadów oraz hałasu do środowiska, nie spowoduje wzrostu zużycia surowców.
Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z innymi zadaniami rządowymi i samorządowymi
województwa i powiafu, na analizowanym terenie'
Do dowodów zgromadzonych w sprawie' strony postępowania w ustalonym terminie nie
wniosły swych u:wag ari zastrzeżLen,
Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 maxca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt nińejszej decyzji uzgodniony został w koniecmym zakesie (biorąc pod
uwagę charakter inweĘcji i jej lokalizację)' pnez ruzej wymienione organy i jednostki:
. Wojewodę Mazowieckiego _ postanowienie Nr 205/2012 z dna27 |ipca201'2 roku,
. StarosĘ Powiatu w Mńsku Mazowieckim . postanowieńe znak: WS.6123.434-2012 z dnia

20.08.2012 r.
. Wojewódzkim ZarządemMe|iomcji i Urządzeń Wodnych w Warszawie'
. Regionalną Dyrekcję ochrony Środowiska w Warszawie.
Wobec powyższego' po uzyskaniu pozlylvnych opinii i uzgodnień, postanowiono jak
w osnowie decyzji.

Zgodnie z afi. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza
decyzja wiĘe organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
Wygaśnięcie niniejszej decyzji zostanie stwierdzone, jeżeli:
1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę lub
2) dla tego terenu uchwalony zostanie plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego,

zawierające ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie
wydana ostateczna decyzja o pozvtoleniu na budowę'
od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania _ za moim pośrednictwem _ do

Samorządowego Kolegium odwoławczego w Sied|cach (08.1l0 Siedlce ul. Piłsudskiego 38)'
w terminie cztemastu dni od dnia jej otrzymania.
Załaczniki:

l' Kopia mapy zasadniczej w ska|i 1:2000, na której wyznaczono granice teręnu inwestycji
2' Kopia mapy zasadniczej w skali 1:2000, na której wyznaczono granice terenu inwesĘcji

proje|<t decyzji opracowała:
mgr inŹ. Wiesława Klimek,
uprawnienia urbanistyczne Nr 397188,
Cz'łonek okręgowej Izby UlbanistÓw Nr
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2' Wąsowska Halina
3. Wąsowski Tadeusz
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6. KołodziejcrykWiesława
7. Zolnik Ewa
8. Rybczyńska Beata
9. Rybczyński Tomasz
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13. aa
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MAPA, BEZ SPRAWDZENIAW TERENIE
Powiat miński Gmina 141211-2, Mińsk Mazowiecki obręb 0024, Kolonia Janów
Skala : 1: 2000
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ZAŁACZN|K NR 1

do projektu decyzji o Usta|eniu inwestycji celu pubiicznego, polegającej na
budowie sjeci kanalizacji sanitarnej we Wsi Budy Janowskie gm'Mińsk |\4azowiecki
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Powiatowy ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficfnej w Mińsku Mazowieckim
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Układ wspoł|zędnych 2ooo, układ wysokości K/86' opracowano systemem GEo.MAP. Wydrukował(a): Urszu|a szlenda 2o12'o7.17



MAPA BEZ SPRAWDZENIA W TERENIE
Powiat: miński, gmina: Mińsk Mazowiecki, obręb: Kolonia Janów
Skala 1:2000 (mapa numeryczna)
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do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
pubIicznego, obejmującej budoWę sieci kanallzacji sanitarnej
We Wsi Ko|onia Janów i osiny, gm. Mińsk Mazowiecki
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zalącznik nr 3
do decyzji nr IP. 6733.03.2012
wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnta 21 .09 .2012

ANALIZA
urbanistyczno - architektoniczna

w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p'n.
budowa sieci kana|izacji sanitamej wraz z puyłączarni zlokalizowanej na terenie położonym
w miejscowości osiny (działki nr: 101 i 102), Kolonia Janów (działki. nt: 25 i 26), Budy
Janowskie (działki nr: 7' 9 / |' 9 12' 19 /2, | 65, 40/ 4' 40/ 5 i 40 / 6).

1. Podstawa prawna opracowania ana|Ę
Analizę obszaru dla zabudowy i zagospodarowania terenu opracowano w oparciu
o następuj ące przepisy:

a) art.53 ust.3 ustawy z dnia 2'l marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.7I7 ze zm.),

b) rozpotządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
usta|ania w1magan doĘczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go (Dz.
U. Nr 164, poz. 1588).

c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.w sprawie oznaczeń i
nuewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. tJ. z 2003r., ru 164,
poz.l589).

Do opracowania ana|izy wykorzystano następujące dokumenty i materiały:
- wniosek inwestora z dnia 30 marca 2012 r.,
. kopię mapy zasadniczej w skali 1:2000, wydaną z państwowego zasobu

geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
2' Rodzaj p|anowanej inwesĘcji

Obiekty infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitama.
Budowa sieci kanalizacji sanitamej wraz z przy,ł.ączami zlokalizowana na terenie położonym
w miejscowościach:

- osiny_ działki oznaczona na mapie zasadnicze1numerami 101 i 102,
- Kolonia Janów _ działki oznaczone na mapie zasadniczej numerami: 25 i 26,
- Budy Janowskie _ działki oznaczone na mapie zasadniczej numerami:7,911,9l2,

19/f , 165, 40/4,40/5 i 40t6,

3' Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz stan
faktyczny i prawny terenu

Zagospodarowanie terenu

Rozbudowa sieci kana|izacyjnej wmz z ptzył.ączami została zaprojektowana w terenach
istniejącej zabudowy mieszkaniowej, gruntów omych oraz pasa drogowego.
Na podstawie wypisów z ewidencji gruntów stwierdza się, że wtaścicielami działek, przez
które przebiega proj ektowana sieć kanalizacji są osoby ftzyczne i gmina.

Cechv zabudowv i zagosoodarowania obszaru analizowanego
odstąpiono od ana|izy wymagń' o których mowa w $ a do $ 8 Rozporządzenia 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. Nr 164, poz. 1588), ponieważ nie odnoszą się do
proj ektowanej inwestycj i.

Warunki i rwmagania ochronv i kształtowania ładu przestrzennego

Projektowana budowa sieci kanalizacj i sanitarnej oraz zvtiązanych z nią urządzeil
sanitamych, a w szczegó|ności jej us1.tuowanie powinny zapewnić warunki do
niekolidującego zagospodarowania tęręnów istniejącej zabudowy i rolniczego użytkowania
oraz komunikacji.

W projekcie budowlanym na|eŻy przestrzegać zasad zapewniających uzyskanie ładu
przestrzennego, uwzględniając uwaruŃowania i wymagania funkcjonalne, środowiskowe,
kompozycyjno - estetyczne zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowamu
przestrzennym ( Dz' U' Nr 80. poz. 717 z póŻ. zm.)'
Projektowana sieÓ po jej rea|izacji' nie może naruszać elementów technicznych dróg oraz nie
może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagroienia bezpieczeństwa ruchu albo
zmniejszać ich wartości uŻ1'tkowych.
Parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej powinny spełniaó wymagania
okreś1one w warunkach technicznych.

ochrona środowiska i zdrowia |udzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabvtków oraz
dóbr kulturv

Teren objęty wnioskiem położony jest w granicach Mińskiego obszaru Chronionego
Krajobrazu dla którego obowiązują zasady i warunki określone w Rozporządzeniu Nr 39
Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia obszarów
chronionego kajobrazu (Dz. U. Nr 105 z dnia 11 maja 2005 r. po2.2946) inwestycja me
koliduj e z w / w przepisami.
Projektowana inwestycja zgodnie z ustawą z dnia 3 puździemika 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dzienrrik Ustaw Nr 199, poz. 1f27) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20l0 r. w sprawie okeślenia rodzajórł,
przedsięwzięć mogących znacząco oddziatywać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań zwięarrych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. |397) za|icza się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( $ 3 ust. l pkt. 79).

Infrastruktura techniczna i komunikacia
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji _ z usl,agi na rodzaj

inwestycji wyłączono z ana|izy i okeślania.

4. Wnioski końcowe.
Mając na uwadze powyższe, naleŹy ocenić, ie wnioskowana inwestycja spełnia

wymogi okeślone w art. art. 53 ust'3 ustawy Z dnia 27 marca 2003 r' o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,po2.717 ze zm.).
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Załącznik graficzny
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