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Mińsk Mazowiecki, dnia 2 l wlześnia20l2r.

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 zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 7l7 z późn, zmianami) i
art. 104 i l07 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekstjednolity 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 położonymw miejscowościachosiny (działki nr: 10l i 102), Kolonia Janów (działki
rt:25 i 26)' Budy Janowskie(działkinr: ],9l1,9l2' |9l2' 165' 40/4' 40/5i 4016).
usta|am lokalizację inwesĘcji ce|u pub|icznego
polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitamej wraz z ptzyłączami, zlokalizowanej na
terenie położonymw miejscowościosiny (działki nr: 10l i l02)' Kolonia Janów (działki ff:
25 i 26),Budy Janowskie(działkinr: 7' 9l1' 9l2' 1912'165' 40/4' 4015i 4016).
l. Rodzaj inwesĘcji:
Infrastrukturatechniczna - kanalizacja sanitama.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnejwtaz z przyłączami,zlokalizowanej na terenie położonym
w miejscowościach:
- osiny _ działki oznaczonena mapie zasadniczej numerami 101 i 102'
- Kolonia Janów _ działki oznaczonena mapie zasadniczej numerami: 25 i 26,
- Budy Janowskie _ działki oznaczonęna mapie zasadniczej numęrami: 7,911,9l2'
1912,165, 4014,4015i 4016.
Inwestycję należy lokalizować w granicach okeślonych na załącznikach graficznych
nr 1 i nr 2, stanowiącychintegralnączęśćniniejszej decyzji.
2. Warunki i szczególowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikające z przepisów odrębnych
1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowanialadu przestrzennego
a) projektowana budowa sieci kanalizacji sanitamej oraz związanych z ntąurządzeń
sanitamych, a w szczególnościjej usytuowanie powinny zapewnić warunki do
istniejącej zabrrdowy i
niekolidującego zagospodarowania terenów
zagospodarowaniaoraz komunikacji,

bJ w projekcie budowlanym na|eŻyprzestrzegaÓzasady zapewniająceuzyskanie
uwzględniającuwarunkowaniai wymaganiafunkcjonalne'
ładuprzestrzennego,
kompozycyjno_ estetycznezgodniez art.2 ustawyo planowaniu
środowiskowe,
przestrzennym
(Dz. U. Nr 80' poz.717 z póż.zm.)'
i zagospodarowaniu
jej
realizacji,nie możenaruszaćelementówtechnicznych
c) projektowanasieć po
dróg oraz nie może prryczyniać się do czasowego|ub trwałegozagroŻenia
ruchualbo zmniejszaÓich wartości
uż1.tkowych,
bezpieczeństwa
d) parametry tęchniczne projektowanejsieci kanalizacyjnej powinny spełniać
wymaganiaokreślonew warunkachtechnicznych,jakim powinny odpowiadać
obiektyinzynierskie.
2) warunki w zakresie ochrony środowiska'prryrody i krajobrazu
a) teren objęty wnioskiem położonyjest 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 wprowadzeniaobszarórł'
chronionegokajobrazu (Dz. U. Nr 105 z dnia 11 maja 2005 r. po2.2946)
inwestycjanie kolidujez w/w przepisami.
b) projektowanainwestycja zgodnie z ustawą Z dnia 3 pażdziernika2008r. o
rł'
i jego ochronie'udziale spoteczeństwa
udostępnianiuinformacjio środowisku
(DziennikUstaw
na środowisko
ochronięśrodowiska
oraz ocenachoddziaływania
Nr 199, poz' 1227) oraz rozporząózeniemRady Ministrów z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie okeślenia rodzajów przedsięwzięćmogących znacząco
oddziaływaó na środowiskooraz szczegółowych uwarunkowań zwięanych z
kwalifikowaniemprzedsięwzięciado sporządzeniaraportuo oddziaływaniuna
środowisko(Dz.U. Nr213' poz' |397) za|icza się do przedsięwzięÓmogących
potencjalnieZnaczącooddziĄwać na środowisko.W związku z -planowaną
RegionalnegoDyrektoraochrony Srodowiska
inwestycjąwydana została.decyzja
w
Warszawie WOOS-II.4210.18.2011.D8z
dnia l'1.06.2011 r.
w której nie stwierdza się potrzeby
o uwarunkowaniachśrodowiskowych,
przeprowadzenia
ocenyoddziaływania
na środowisko,
c) przy projektowaniuinwestycji należy Stosowaćrozwięania uwzględniające
ochronę środowiskaw szczególnościochronę gleb, wód' zieleni, naturalnego
uksfałtowaniaterenu,z zachowaniemprzepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
(Dz. U. z f006 r. Nr l29, poz' 902 ze 'zm.),
2001r. Prawoochronyśrodowiska
d] nakazuje się zastosowanie rozwięń technologicznych i urządzeń, które
zminimalizująoddziaływanie
obiektówna środowisko
i zdrowieludzi,
e) projektowanainwestycjanie powinnakolidowaćz istniejącym drzewostanem'
W przypadku kol'izji z drzewostanemnieoznaczonymna mapie i ewentualną
koniecznością
dokonaniawycinki,należyuzyskaćzgodęna wycinkęlub uzgodnić
technologięrobót budowlanychw miejscu kolizji w oddzielnympostępowaniu
administracyjnym,
fJ planowanainwestycjamoie kolidowaÓ z tlrządzeniamimelioracyjnymi,które
były wykonywane do celów rolniczych. Na etapie projektowaniai realizacjl
inwestycji naleŹy uzyskać zgodę WZMiUW w Warszawie Inspektorar
w Mińsku Mazowieckim.
3) warunki w zakresie ochrony dziedzictwakulturowegoi zabytków oraz
dóbr kultury wspó|czesnej
nie występują
Na obszarzezamierzeniainwestycyjnego

a) obiekty objęte ochroną dziedzictwa kulturowego wymagające ochrony na
podstawieprzepisów odrębnych'tj. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkówi opiece nadzabytkami(Dz.U. Nr 162,poz. 1568z późn'zm,)'
bJ obiektykulturywspółczesnej,
w rozumieniuart.2 pkt 10ustawyz dnia27 marca
2003r. o planowaniui zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz.U. Nr 80,po2.717z
późn.zm.).
4) warunki i wymaganiaw zakresie ochrony interesów osób truecich
Projektowanainwestycjapowinnaspełniać
warunkiochronyprzed:
al pozbawieniem:
- dostępudo drogipublicznej
. możliwościkorzystania z wody, energii elektrycznej, cieplnej oraz
środkówłączności'
- dostępu światładziennegodo pomieszczeń przeznaczonychna pobyt
lldzi,
powodowanymiprzez hałas,wibracje,zakłócęniaelektrycznei
b) uciążliwościami
promieniowanie,
powietrza,wody i gleby.
c) zanieczyszczeniami
5) warunki zabudowy wynikającez przepisów szczególnych
Przy projektowaniui realizacjiinwestycjinaleŹyuwzględnićwymaganiawynikające
z następujących
przepisów:
- ustawyz dnia7 |ipca 1994r' Prawobudowlanę(tekstjednolityDz.U. z f003 r.
Nr 207,poz. 2016ze. zm.),
- ustawyz dnia l8 lipca 2001r.- Prawowodne(tekstjedn.Dz.U. 22005r.w 239,
poz. f019 ze zm.)
- ustawyz dnia 21 marca1985r. o drogachpublicznych(tekstjednolityDz. U . z
2000r.Nr 71,poz. 838ze.zm.).
3. Linie rozgraniczająceteren inwesĘcji
Linie rozgraniczającetereny projektowanejsieci kanalizacji sanitamej, oznaczono
graficznie i literami na dwóch załącznikachgraftcznych do niniejszej decyzji,
sporządzonych
na kopii mapyzasadniczejw skali 1:2000:
_ załącznlk
nr 1_tęrenAiB
_ załączniknr 2 _ teren C
stanowiących
integralnączęść
niniejszejdecyzji.
Uzasadnienie
W dniu 30 marca'2012r.Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wystąpiłz wnioskiemo
ustalenięlokalizacji inwestycji celu publicznego'polegającejna budowie sieci kanalizacji
sanitarnejwtaz z przyłączamizlokalizowanejna tereniepołożonym
w miejscowości
osiny
(działkinr: 101 i 102)'Kolonia Janów (działki nr:25 i26), Budy Janowskie(działkinr: 7,
911,912,1912,165,401
4, 40/5i 40t6).
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 przyłączarnina tęrenie
położonym
w miejscowościosiny, Kolonia Janów i Budy Janowskie,'oraz po dokonaniu

uzgodnieńprojektu decyzji z właściwymi
organami(art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniui
zagospodarowaniu),
organI instancjivnał, żewykonanietej inwestycjijest zasadne.
Za zgodą właścicieligruntów, sieó kanalizacyjnaprowadzonabędzie po ich działkach,
okeślonychna załącmikumapowym.
Teren pod projektowanąinwestycjęnie wymagazgody na zmianęptzeznaczenia gruntów
rolnychna cele niero|niczei nie|eśne.
Powżnze przedsięwzięcieinwestycyjnenie spowodujewzrostu emisji substancj
i,
ściekówi odpadów oraz hałasudo środowiska,
nie spowodujewzrostu zużyciasurowców.
Zamierzenieinwestycyjnenie koliduje z innymi zadaniamirządowymi i samorządowymi
województwai powiafu,na analizowanymterenie'
Do dowodów zgromadzonychw sprawie' strony postępowaniaw ustalonymterminie nie
wniosłyswych u:wagari zastrzeżLen,
Zgodniez art.53 ust. 4 ustawyz dnia27 maxca2003roku o planowaniui zagospodarowaniu
przestrzennymprojekt nińejszej decyzji uzgodnionyzostałw koniecmym zakesie (biorącpod
uwagęcharakterinweĘcji i jej lokalizację)'pnez ruzejwymienioneorganyi jednostki:
. WojewodęMazowieckiego_ postanowienie
Nr 205/2012z dna27 |ipca201'2roku,
. StarosĘPowiatuw Mńsku Mazowieckim. postanowieńeznak:WS.6123.434-2012
z dnia
20.08.2012
r.
. Wojewódzkim ZarządemMe|iomcjii UrządzeńWodnychw Warszawie'
. RegionalnąDyrekcjęochrony Środowiskaw Warszawie.
Wobec powyższego'po uzyskaniu pozlylvnych opinii i uzgodnień, postanowionojak
w osnowiedecyzji.
przestrzennymniniejsza
Zgodnie z afi. 55 ustawy o planowaniui zagospodarowaniu
decyzjawiĘe organwydającydecyzjęo pozwoleniuna budowę.
jeżeli:
Wygaśnięcie
niniejszejdecyzjizostaniestwierdzone,
1) inny wnioskodawcauzyskapozwoleniena budowęlub
przestrzennego,
2) dla tego terenuuchwalonyzostanieplan miejscowyzagospodarowania
przypadku,
gdy zostanie
zawierająceustaleniainne niż ustaleniadecyzji,z wyjątkiem
wydanaostatecznadecyzjao pozvtoleniuna budowę'
_ do
od decyzji służystronomprawowniesieniaodwołania_ za moim pośrednictwem
Samorządowego
Kolegium odwoławczegow Sied|cach(08.1l0 Siedlceul. Piłsudskiego
38)'
w terminiecztemastudni od dniajej 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
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MAPA BEZ SPRAWDZENIA W TERENIE
Powiat: miński, gmina: Mińsk Mazowiecki, obręb: Kolonia Janów
Skala 1:2000(mapa numeryczna)
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zalącznik nr 3
do decyzjinr IP. 6733.03.2012
wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnta21.09.2012

ANALIZA
- architektoniczna
urbanistyczno
w postępowaniuo wydanie decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycjicelu publicznegop'n.
budowa sieci kana|izacji sanitamej wraz z puyłączarnizlokalizowanej na tereniepołożonym
w miejscowości
osiny (działkinr: 101 i 102),Kolonia Janów (działki. nt: 25 i 26), Budy
Janowskie(działkinr: 7' 9/ |' 912' 19/2, | 65, 40/4' 40/5 i 40/6).
1. Podstawaprawna opracowaniaana|Ę
Analizę obszaru dla zabudowy i zagospodarowaniaterenu opracowano w oparciu
o następuj
ąceprzepisy:
a) art.53 ust.3 ustawy z dnia 2'l marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz.U. Nr 80,poz.7I7 ze zm.),
b) rozpotządzenieMinistra Infrastrukturyz dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
usta|ania w1magan doĘczących nowej zabudowy i zagospodarowaniaterenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzenne
go (Dz.
U. Nr 164,poz.1588).
c) rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia26 sierpnia2003r.wsprawieoznaczeńi
nuewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkachzabudowy (Dz. tJ. z 2003r., ru 164,
poz.l589).
Do opracowaniaana|izy wykorzystanonastępującedokumentyi materiały:
- wniosekinwestoraz dnia 30 marca2012r.,
. kopię mapy zasadniczej w skali 1:2000, wydaną z państwowego zasobu
geodezyjnego
StarostwaPowiatowegow Mińsku Mazowieckim.
2' Rodzaj p|anowanejinwesĘcji
Obiektyinfrastrukturytechnicznej- kanalizacjasanitama.
Budowa sieci kanalizacjisanitamejwraz z przy,ł.ączami
zlokalizowanana tereniepołożonym
w miejscowościach:
- osiny_ działkioznaczonana mapiezasadnicze1numerami
101i 102,
- Kolonia Janów _ działki oznaczonena mapie zasadniczejnumerami:25 i 26,
- Budy Janowskie_ działkioznaczonena mapiezasadniczejnumerami:7,911,9l2,
19/f, 165,40/4,40/5i 40t6,
3' Analiza warunków i zasad zagospodarowaniaterenu oraz jego zabudowy oraz stan
faktycznyi prawny terenu
Zagospodarowanieterenu
Rozbudowa sieci kana|izacyjnej wmz z ptzył.ączamizostałazaprojektowana w terenach
istniejącejzabudowymieszkaniowej,gruntówomych orazpasadrogowego.
Na podstawiewypisów z ewidencjigruntówstwierdzasię, że wtaścicielamidziałek,przez
które przebiegaprojektowanasiećkanalizacjisąosobyftzycznei gmina.
Cechv zabudowv i zagosoodarowaniaobszaru analizowanego
odstąpionood ana|izywymagń' o których mowa w $ a do $ 8 RozporządzeniaMinistra

Infrastruktury
z dnia26 sierpnia2003r. w sprawiesposobuustalaniawymagańdotyczących
nowej zabudowy i zagospodarowaniaterenu w przypadku braku miejscowego planu
przestrzennego
(Dz. U. Nr 164,poz. 1588),ponieważnie odnosząsię do
zagospodarowania
projektowanejinwestycji.
Warunki i rwmagania ochronv i kształtowaniaładuprzestrzennego
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zvtiązanych z nią urządzeil
sanitamych, a w szczegó|nościjej us1.tuowaniepowinny zapewnić warunki do
niekolidującegozagospodarowania
tęręnówistniejącejzabudowyi rolniczego użytkowania
orazkomunikacji.
W projekcie budowlanym na|eŻyprzestrzegaćzasad zapewniających uzyskanie ładu
przestrzennego,
uwzględniającuwaruŃowania i wymaganiafunkcjonalne,środowiskowe,
kompozycyjno- estetycznezgodniez art. 1 ust.2 ustawyo planowaniui zagospodarowamu
przestrzennym
( Dz' U' Nr 80. poz.717z póŻ.zm.)'
ProjektowanasieÓ po jej rea|izacji'nie możenaruszaćelementówtechnicznychdróg oraz nie
możeprzyczyniaćsię do czasowegolub trwałegozagroienia bezpieczeństwaruchu albo
zmniejszaćich wartości
uŻ1'tkowych.
Parametry techniczne projektowanejsieci kanalizacyjnejpowinny spełniaówymagania
w warunkachtechnicznych.
okreś1one
ochrona środowiskai zdrowia |udzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabvtków oraz
dóbr kulturv
Teren objęty wnioskiem położonyjest w granicachMińskiego obszaru Chronionego
Krajobrazudla którego obowiązujązasady i warunki określonew RozporządzeniuNr 39
Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzeniaobszarów
chronionego
kajobrazu(Dz. U. Nr 105z dnia 11 maja2005r. po2.2946) inwestycja
me
koliduje z w/w przepisami.
Projektowanainwestycja zgodnie z ustawąz dnia 3 puździemika2008r. o udostępnianiu
w ochronieśrodowiska
informacjio środowisku
i jego ochronie,udzialespołeczeństwa
oraz
ocenach oddziaływaniana środowisko(Dzienrrik Ustaw Nr 199, poz. 1f27) oraz
rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 listopada20l0 r. w sprawieokeśleniarodzajórł,
przedsięwzięćmogących znacząco oddziatywać na środowiskooraz szczegółowych
uwarunkowańzwięarrych z kwalifikowaniemprzedsięwzięciado sporządzeniaraportuo
oddziaływaniuna środowisko(Dz.U. Nr 213, poz. |397) za|icza się do przedsięwzięć
mogącychpotencjalnieznaczącooddziaływać
( $ 3 ust. l pkt. 79).
na środowisko
Infrastruktura technicznai komunikacia
Warunkiobsługiw zakresieinfrastruktury
techniczneji komunikacji_ z usl,agina rodzaj
inwestycjiwyłączonoz ana|izyi okeślania.
4. Wnioski końcowe.
Mającna uwadzepowyższe,naleŹyocenić,ie wnioskowanainwestycjaspełnia
wymogi okeślonew art.art.53 ust'3 ustawy Z dnia 27 marca 2003r' o planowaniui
przestrzennym
(Dz.U. Nr 80,po2.717ze zm.).
zagospodarowaniu
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