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Na podstawie art. SO ust.. 1.i 4, al.. S.l
ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, w zwiqzku
z art 4 ust 2 pkt. 1, ustawv_z ania z|_maia
zo'oi ..'o'p[norrrniu i zagospodarowaniu prze-

i#iil'fi,8,1 H; .' :3t:"i"#1,:||,;".

'^t roo'[" postqpo*aiia Ld;;;i;;;""s"

Gminy Zb6jna, ut. Lom2y6ska 64, 18412 Zb6jna
USTALAM LOKALTZACJE tNwESTycJt GELU puBL|CZNEGO
dla nastepujEcego rodzaju inwestycji:
infrastruktura drogowa, tt-,:rej pzer'iLtem. jest
pzebudowa pubricznej drogi gminnej
ff 104477 popiolki - cieciory w ramach istniei.ceio
pr., drogowego na odcinku drugo_
tci 4240,97 m, potegajqca na:
zmtante parametr6w i pzebudowie nawierzchni jezdni,
pzebudowie 4azd6w z drogi na posesje
i aziait<i rotne,

-

?fir?r:!:ifi,istniejqceso

plepustu wiasiJJiosorvym usytuowanym
w odreslosci

przewidzianej do realizacji:
na terenie pasa drogowe_go drogi gminnej,
obeimujqcego dzialki lub ich czgSci w nastepuJqcych obrgbach io numerach
ewidencvinvcrrl '--popiotki : 27 1 t 2,
2t 2, 2as,
3i ii, biC, zt c, 27 B, 244t 2, 27 s, 28 1
_3-00., ?7
;
Zb6jna:1634/1, 1658, 1659,
1634/2.

-

-

l' warunki i szczeg6rowe zasady zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajqce przepis6w odrgbnycir:
!
-.
1) warunki iwymagania octrriny i ksztaltowania ladu pzestzennego:
a) pzebudowg drogi zrearizowa6 * rinia"hlo;g;;;ilaiqcych
istnieiqcego pasa drogo_
wego okresronych na zar4czniku graficznym
..
io oecvr]ilito ter"n in'*L'.irii-- -"
b) zapewni6 pa ram etry techni".ne drogi ;t;;;*;;"
;;E ffi ;;
c) inwestycie narezy rearizorvle
sooioo ni" r,orior;.j"v z istnieiqcym zagospodarowa_
J
niem terenu (sieci uzbrojenia .lv
technicznego, otrooiJni" oz"*i i i'nn"i-" --r---'
..
d) na usuniecie kotiduiacych ozew uzysiaEsi*iuiiii".*ol"ni";
2) warunki ochronv ozi6dzict*i-1-uilriF;;'i"rrbviio*
or* d6br kurtury wsporcze_
snej - nie ustara sig, teren_nie jest objgty pEwnq
foffiochrony ozieozictwa'ruituiowego

ifil;ilfi3;

izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnei:
-.
3) ochrony srodowiska i zd;owi;. rud;i -i'eren

;,:;v;gtrH:I[I:*,

oul*ty iest prawnq formE ochrony na poddnia 1 6 kwietnia zooa' i'L i"n.n ie pizyroof,
J p"_

; ;E;k;

. Obszar Chronionego Krajobrazu R6wniny Kurpiowskiej
a) obowiqzuje ochrona przyiody i watorOw iialoU[iorv.n, i Doliny Dolnej Narwi;
- reren zagospodarowa. z..uwzgrgdnieniem zasad' okresronych w Rozpoz4dzeniu
Nr 11/05 Wojewody podtaski6gt. Oni, XlrGgo
2OO5 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu R6wniny xrrpL*.*i"j'-io"ri"v-oor"Li-fr'"*i
6:.".U_.
Woj. podtaskiego Nr 54,psz. t.zei, w tyji .)rii.."^
*vionv*#i"-pi." )[r.v.n
trwale znieksztalcajqcych ze2bq ierenu;
pl?.rlowa.ne pzedsiqwzigcie nalezy prolinowa6 i rearizowa6 w
spos6b nie koriduJacy ze srodowiskiem przyrodniczym, zapewnialqcy ochrong
X.:IOL-.pivi"a"i_
czo - kurturowego poprzez ksztariowanie r"uri6*v
w dostosowaniu JJiriai"vrneso budownictwa regionatnego w zakresie .i;ti
itry,y

-

rialu budowlanego,

;;;;;i;###;fi*

b) rearizacja pranowanej inwestycji z uwzgrgdnieniem
wymagari zawartych w Decyzji
w6jta Gminy zb6jna b irrodowisr,orycn "uirarunkowaniach
wydanej w pzedmiotowej
sprawie (RLL.6220. j.201 6 z dnia 02.02.2016 r \:
4) warunki obslugi w zakresie infrastruitury ieJnriiczne; i komunikacji:
a) zaopatzenie w wodq _ nie dotyczy;
b) odprowadzenie 6ciek6w _ nie OotyCzy;
c) odprowadzenie w6d
metoda powiezc.hniow4 na pobocze w granicach
pasa drogowego oraz9p:go:vycn
darej do naturarnych odbiornrrow - przydro2nych
row6w, pzepust6w i ciek6w wodnych;
d) zaopatzenie w energiq elektryczna _ nie dotvczv.
e) zaopatrzenie w cieplo _ nie dotyczy;
f) dostgpno6c do drogi publicznei'_ nie dotvczv:
5) ustalenia wymagafi dotyczqcych ochrony inieres6w os6b trzecich:
a) planowane zamiezenie inwestycyjne nltezy jro;ettowa6
i budowa6 w spos6b okresrony w przepisach prawa oraz zgodnie .
*ili=,
,"""ni[r*r"I""p'J*r,r;a.
poszanowanie, wystqpujqcych w zasiegu
oddzialywania uzasadnionych 'interes6w
os6b tzecich' o kt6rych mowa w art. 5 L-st. u;;;ry
z dnia 7 ripca 1994 r. prawo Budowtane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
..
b) ewentualne koli4e z. istniei4cymi' iieciami uzbrojenia.
technicznego
-- -" terenu nalezy
rozwi4zywa6 w uzgodnieniu z gestorami poszczeg6lnych
.
.i".i;
c) ewentuarne korizje z urzqdzeniimr metioiacy;nffi nai"zy
,:iiiiq.ywa6 w uzgodnieniu
z organem wla6ciwym ds. melioracii wodnvih: '
d) wej.cie na teren nie bedqcy wrasnosciq Inwestora,
wynikaiece z koniecznosci wykonania rob6t nare2y ka2doiazowo uzgodnic z wlascicieiem,
tivtt"*"i*m'iiri-.".,qa_
cq terenu;
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6) wymagania dotyczace ochrony obiekt6w budowranych na
naraionych na niebezpieczeristwo powodzi oi zagio2onychterenach g6rniczych,
osuwaniE;;i; r""
ziem nych - n ie dotvczv pta nowa nej nwestycji,
iff ffi ;"i L ili
d;r*y'
7) inne warunki i.wvmalania.wi"i;iiii"Z-iii"pi"ii.orer6riv"rt -i"*".Gr"
p'.r"r.t"wad irealizowa6 zgodnie z oUowiqzujqcymi
prawa, w tym:
iro"firrm,
-zlgospoa;rowanie
a) odprowadzenie

til

i

;;;

w6d opadowyin'i
terenu iuyronae
wplywajqcy na stan wody na gruncie Ie iztooaoL grunt6w.qJi"anLh w spos6b nie
rlrtliiiu.trwy z dnia 18 lipca 200h prawo wodne (t.j. Dz. U. z-2O1S
..
r. p"i-. +Og r" )r.l;
b) Ustawa zdnial lipca 1994 r. prawo UuOirifane
ft.i. Or. U z 2016 t.ooz. 290i.
c) ustawa z dnia 21 marca '1985 r. o drogach
nrori.irv.r.,
i1;i)'poz. 460
61
ze zm.);
d) Polskimi Normami oraz z opiniami, uzgodnieniami j pozwoleniami
wymaganymi prze_
pisami szc.zeg6rowymi, w tym r6wniel uzgodnieniem
z
zespoten''izslJ;i;;"
o"kumentacji projektowej.
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Granice terenu inwestycii - pzedstawiono rinie pzerywanq
na piqciu rysunkach spozqdzonych na kopii mapy zasadniczej w st<ati t:iooo, dtrno*iqcythiiarEl=nir

g;ii.r"y

do decyzji.

UZASADNIENIE
Gmina Zb6jna reprezentowana pzez pana Zenona Biarobrzeskiego
- w6jta Gminy wystqpila w dniu 16.08.2016 r. z wnioskiem o ustarenie roiarrzacl
rnwestycji ceru pubricznego
w zwiqzku z pranowanq pzebudow4 pubricznej drogi gminnej nr
104477 popiolki - cieciory
w ramach istnieiqcego pasa.drogowego na oaciniu-atugoici 4240,97
,-,"po[g"iiJe
zmianie.parametr6w i przebudowie nawiezchni jezdni, ptzebudowie
z drogi na po4azd6w
sesje idzialki rolne oraz pzebudowie istnieiqcego przeiustu
pr.i"'A.go*y;
Gyd;*"nym w odleglosci 1+1 93,83 km.
Na teren obiqty wnioskiem brak jest obowi4zuiqcych miejscowych
pran6w zagospodarowania pzestzennego.
Teren obiety wnioskiem zgodnie z ustareniami miejscowego pranu
pzestzennego gminy Zb6jna, kt6ry utracir mo" prawnq na pod-stawie zagospodarowania
,rt. d/,i.i",iy-o prr-

*
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nowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym
z dniem 'r
ny pod reatizacie inwestvcji ceiu puuricineio
.stycznia 2oo4 r., nie byr pzeznaczo;
ponaclokatnym.
-rtraurv-o
Planowana inwestyda-w. rozumieniu
pr"nowaniu i zagospodarowaniu pzesrzennym -art 2 pK.5 (Dz.U.
art.6pkt. 1 ustawy o
gospodarce nieruchomo.ciami
ani,
sierpnia
1gg7
22015 r. ze zm.) oraz
pn. Usta{z O# e.m"r." tSgO r. o-s-amorz.dzie (Dz. U.
gmin_
nyTl.D, u.2201s r. poz.
"d 1L.i:1.
1515) jjst i.*".tdi;;;'irori.rn"go.
pzypadku
w
braku pranu miejscowego,'zldoni"
art.so ust.1 ustawy o pranowaniu iza_
gospodarowaniu pzestzennym, 'inwestic;a "cetu
i,iii..n"go rokarizowana jest w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji
, prOfici'nZoo
Dziatajqc na mocy
""f
ptanowaniu i zagospodarowaniu pzestzen_
nym, organ z udziatem"n.,1,?.j^ri-:
uprawnionego projektanta dokonat
,"go_
spodarowania terenu oraz.jego_r"u-rod*i
pzepis6w
z
odrqbnych
oraz
faktycznego i prawnego terenu, na,kt6ryr"prz1r*ioi,I",.ie
stanu
realizage inwestycji:
teren objgty wnioskiem_zgodnie
ustareniami .i"1."o*"go pranu zagospodarowania
pzesizennego
kt6ry utraCiimoc'nr"rynl na podstawiJ.rt.-oi
i.tr*v
o pranowaniu i zagospodaiowaniu
izestrzenn-y-ni z dniem 1 stycznia 2004 r., nie byt
inwestvcji celu publicznego o znaczeniu ponadrokarnym;
i#Tt[:i"lJll,"roJr",'"""iu
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na podstawie rio"pi'J*-rrtr*v
roixl1"t""lill,.,i:Tgy":rrr."0,
l"J:ilrii:?:i,l:*i oo*. "e ciroiiioneso Krajobrazu R6wniny Ku rpiowskiej

z dnia 16 kwietnia

'
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teren nie jest obietv prawnq formq ochrony
dziedzictwa kurturowego i zabytk6w oraz
d6br kultury wsp6lczesnej;
teren inwestycji ooejnllle--p.as drogowy.drogi
gminnej obejmui4cy dziarki rub ich
czg.ci
w nastepuiacych obrebach i o numlraih
e*r=aEncylny.n,
popiotki : 2z 1 t
2, it^?,
eoi
281;
las-, o,liirzi id,' i, zt a, 244t2, 2t
-.
1634/1
1658,
,
$,55,
$SqtZ;'
, .Zbojna:
projektowane uzbroienie terenu
iest wystarczaiEce dta ptanowanego pzed-

-
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i,

ffi?*nl
- teren
inwestycji nie wymaga uzyskania zgody
na zmianQ pzeznaczenia grunt6w ror_
nych na cele nierolnicze;
- zgodnie z przepisami odrebnymi:
- Rozpoz4dzenie Raay Vinistr6w w sprawie okre6lenia rodzaj6w

pzedsiewziec mo_
sqcych znaczqco oddziatywa6 na srioowisro'._-S
;lftd,A#."iili,liru
,
poz' 71) - inwestycia zariiza siq oo pzeJsiq;ilc
-'ir'l-g mogqcych potencjarnie znaczqco
j"te'
*
iz"
a c s po zqdzen ia,iport,
ooi)irr,,"',,

3;ii

-

i:l'#IJffi ff-"J;: :**

ustawa z dnia 3 pa2dziernika.2o0g r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku ijego
ochronie' udziare sporecze.stwa w o.r'.ni"'ilooo*iska
oraz ocenach oddziarywania na Srodowisko (.D..1 U. z ZOf O r., poz.
iig-)'l'inwestycja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunt<owaniacn,ttora zgoanil L,tl ziirtl7 pr.i'i
ustawy powinna by6 wydana pzeo wyoiniem-iJ.y=1,
o warunkach zabudowv.
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ZSldnig z art. 53 ust. 4 projekt decyzji uzgodniono
z:
Kegronarnym Dyrektorem ochrony srodowiska
w Biaiymstoku (w odniesieniu do tere_
nu polo2onego w obszarze
iiaolrll,'nOwniny
Xrrpiorrr,i": i[orr17
9r,.1,;119rS"
Dotnej Nanrvi _ postanowienie

-

-

)

Podlaskim Zarzqdem

wuDiM.4300.298.2016 ^Dr6g

rur

wsfii.otilliforo.ns

wojew6d.i,-i.n-

il-e;"rvrstoku

-

postanowienie Nr

W toku pzeprowadzoneoo postgpowania
strony nie wniosly zastrzezefi.
Po pzeanarizowaniu wizvstricii
postepowania dokumentow
postanowiono jak w sentencji oecy4r.

a;;;;;'v#-oli.=r.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoi;ci i uprawnieh
os,b trzecich.
Reatizacja inwestycii wmaga uzyskania pozwolenia na budowq bqdi dokonania slosownego zglos2enia na'poasiawie przepis6w l)stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prcwo Budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Od niniejszej becyzii ituZy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego Kotegiui oA;vohwczego w Lomzy za poirednictwem W6ita Gminy Zb6ina w terminie 14 dni od
daty jej dorqczenia
CiairA"ii" od decyzji o ustaleniu lokalizacii cetu publicznego powinno zawierai .zanuty
odnoszqce siq do ae6wji, okreshe isbte izakres2qdania bqdqcego przedmiotem odwolania
oraz wskazywaC dowody uzasadniaiqce 2qdanie.
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Zalqczniki:
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na pieciu rysunkach w skali 1:1000.
Sr"nczny spozedzony na kopii mapy zasadniczei

Otzymuj4

r) bmiii Zb6jna, ul. Lomzynska 04, 18416 zb6lna
2l ala
Uwaoa:

przestzenart. 53 ust..l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
ffi-n(Dz.U.
wieuzytkownikami
lub
wlascicielami
bedace
nJm ". 22016 r. goz.77'B\ strony postepowania nie
jtokati.owano
w
sie
pubticznego,
zawiadamia
cetu
inwestycjq
;;;.ti;;;r-"hfio[ci, na ftoryctr'
pzyjety w gminie zb6jnaoi6a/e oowie".czenia, a takze w ipos6b zwyczajowo

4

