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Branice, dnia 24.11.2017r. 
 
Nr BG.6733.9.2017.MW  
 
 

DECYZJA  
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  

 
Stosownie do przepisów art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art.1, art.4, ust.2, pkt.1; art.50 ust.1; art.51 
ust.1, pkt.2; art.52; art.53, art. 54, 55, 56 i art.65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), 

po rozpatrzeniu wniosku Strony wnioskującej:  
– Anety Kopeczek Kierownika Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach, występującej w imieniu Gminy Branice, 

złożonego w dniu: 21 września 2017r., 

dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji 
określonej przez Stronę wnioskującą, jako: 
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Branice – przy ul. Skłodowskiej na działkach 

numery ewidencyjne: 1223,1222/2 a.m.5, przy ul. Szkolnej na działkach numery ewidencyjne: 
191/5, 191/6, 191/9, 191/8, 191/12 a.m.4, gmina Branice,  

przy udziale Stron uczestniczących w postępowaniu: 
− Jaworek Ignacy, 
− Jaworek Irena, 
− Bąbol Edward, 
− Bąbol Maria, 
− Żukowiecki Roman, 
− Żukowiecka Danuta, 
− Worobiec Anna, 
− Natołoczna Maria, 
− Dutka Ryszard, 
− Dutka Małgorzata, 
− Dubiel Janusz, 
− Dubiel Halina, 
− Zakowicz Grzegorz, 
− Zakowicz Katarzyna, 
− Gawlik Ryszard, 
− Gawlik Helena, 
− Jaworek Franciszek, 
− Jaworek Helena, 
− Banach Irena, 
− Tokarska Alicja Bogumiła, 
− Białek - Marcinek Aneta Jolanta, 
− Pączko Władysław, 
− Pączko Mirosława, 
− Lenartowicz Michał, 
− Lenartowicz Danuta, 
− Radlak Edward, 
− Radlak Stanisława, 
− Olański Adam, 
− Olańska Janina, 
− Rapacz Jan, 
− Rapacz Zofia, 
− Łój Andzrej Karol, 
− Łój Bogusława, 
− Mach Danuta Maria, 
− Woźniak Marek, 
− Woźniak Elżbieta, 
− Wierzbicki Edward, 
− Wierzbicka Maria, 
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− Adamska Bogumiła, 
− Grabowski Ryszard, 
− Grabowska Anna, 
− Kowal Teresa, 
− Goluch Helena, 
− Antoszczyszyn Jan Edward, 
− Szkawran Grażyna, 
− Podanowska Angelika, 
− Żukowiecki Lesław 
− Żukowiecka Maria, 
− Herbut Mariusz, 
− Herbut Agnieszka, 
− Seba Maria, 
− Piwek Jarosław Andrzej, 
− Piwek Joanna, 
− Wojtuś Antoni, 
− Łęska Irena, 
− Franz Joanna, 
− Janik Stanisław, 
− Janik Alina, 
− Wróbel Krystyna, 
− Czechowska Teodora, 
− Zdziebko Franciszek, 
− Zdziebko Zenona, 
− Herbut Kazimierz, 
− Herbut Krystyna, 
− Ciecieręga Józef, 
− Stocka Anna Emilia, 
− Jaworek Weronika, 
− Ciura Tomasz, 
− Chuchla Kinga Katarzyna, 
− Zapotoczna Maria, 
− Cochara Wacław, 
− Szkaradek Katarzyna, 
− Barszcz Bożena, 
− Blikiewicz Grzegorz Kazimierz, 
− Zajac Halina, 
− Jaworek Renata, 
− Tokarz Bartosz Stanisław, 
− Juroszek Anna Maria, 
− Lenartowicz Anna, 
− Lenartowicz Paweł, 
− Junosza-Szaniawski Antoni, 
− Junosza-Szaniawska Ewa, 
− Grządziel Agnieszka 
− Grządziel Marcin, 
− Fedorowicz Ewa 
− Szwarc Ryszard, 
− Krzemień Urszula, 
− Jędrzejewska Julia Lucyna, 
− Pleśniak Stanisław, 
− Pleśniak Barbara, 
− Rozmytański Zbigniew, 
− Rozmytańska Janina, 
− Rybacki Bogdan, 
− Rybacka Wiesława, 
− Staluszka Edward, 
− Staluszka Barbara, 
− Koziej Jacek, 
− Kupis-Koziej Kinga, 
− Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Województwo Opolskie 45-082 Opole ul. Piastowska 14, 
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Ustalam   
lokalizację inwestycji celu publicznego 

 
dla inwestycji polegającej na:  
– wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Branice – przy ul. Skłodowskiej na działkach 

numery ewidencyjne: 1223,1222/2 k.m.5, przy ul. Szkolnej na działkach numery ewidencyjne: 
191/5, 191/6, 191/9, 191/8, 191/12 k.m.4,  gmina Branice. 

 
I.  Rodzaj inwestycji oraz ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.  

1. Przedmiot inwestycji stanowi obiekty infrastruktury technicznej.  
2. Przewidywany zakres robót obejmuje: 

– budowę 12 słupów oświetleniowych, 
– montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach,  
– montaż szafki oświetlenia ulicznego, 
– przyłączenie do istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego.  

3. Podstawowe parametry charakteryzujące inwestycję: 
– moc przyłączeniowa – 3,0 kW, 
– przyłączenie kablem ziemnym.  

II.  Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające 
z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: 

1. Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1.1. Inwestycja, jaką jest budowa oświetlenia ulicznego, stanowi uzupełnienie infrastruktury 

technicznej drogi publicznej o urządzenie oświetleniowe – słupy oświetleniowe. 
1.2. Planowaną inwestycję należy realizować w sposób określony w przepisach obowiązujących 

w tym zakresie, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

2. Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
2.1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 519), w tym tytułem – przepisy ogólne: 
− art.74, ust.1 – należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu w trakcie przygotowania 

i realizacji przedsięwzięcia, szczególnie: ograniczyć do niezbędnego minimum zakres prac 
ziemnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

− art.75, ust. 2 – przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystanie i przekształcanie 
elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, jakim jest to konieczne w związku 
z realizacją przedsięwzięcia: nakazuje się wykorzystanie do celów budowlanych (w tym 
dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu) nie 
zanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, 
wydobytych w trakcie robót budowlanych, w związku z realizacją przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

2.2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
2134, ze zm.), w tym: 

− na działkach objętych niniejszą decyzją, nie występują formy ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

− art. 82 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 5 – nakazuje się prowadzenie prac ziemnych 
związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych 
w sąsiedztwie bryły korzeniowej drzew i krzewów w sposób najmniej szkodzący 
drzewom lub krzewom, po uzgodnieniu z służbami Urzędu Gminy w Branicach 
(w sytuacji tego wymagającej), 

− art. 83 ust. 1,2,3 – w sytuacji konieczności usunięcia drzew lub krzewów uzyskanie 
stosownych zezwoleń (na etapie opracowania projektu budowlanego określić dokładną 
liczbę drzew i krzewów niezbędnych do wycinki podczas realizacji przedsięwzięcia).   
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2.3. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm.): 

− na działkach objętych niniejszą decyzją, nie występują obiekty i tereny chronione 
prawnie, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, jak również zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. 

3. Obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 
3.1. Planowana inwestycja nie wymaga dostaw wody, energii cieplnej, odbioru odpadów ani 

ścieków. 
3.2. Przyłączenie do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami określonymi 

przez zarządcę sieci. 
3.3. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 

1440, ze zm.) w tym art. 29 – konieczność uzyskania, w drodze decyzji administracyjnej, 
zezwolenia zarządcy drogi, na prowadzenie robót w pasach drogowych dróg. 

4. Wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich: 
4.1. Przedmiotowa inwestycja winna być projektowana w sposób zapewniający ochronę 

uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności: 
− nie pozbawiać dostępu do dróg publicznych, 
− nie pozbawiać możliwości korzystania z mediów komunalnych – nakazuje się 

uwzględnienie istniejących (w tym nie ujawnionych na mapie zasadniczej) sieci 
uzbrojenia terenu,  

− zapewniać ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, drgania 
(w trakcie pracy sprzętu budowlanego podczas budowy, bądź wystąpienia awarii),  

− zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby (nakazuje się 
realizację inwestycji zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w niniejszej 
decyzji). 

4.2. Inwestor (Strona wnioskująca), winien posiadać prawo do dysponowania 
nieruchomościami, na których przewidziana jest realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia, w myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane – Rozdział 4 – postępowanie 
poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. 

5. Ochrony terenu i obiektów budowlanych wynikająca z przepisów odrębnych: 
5.1. Nieruchomości objęte niniejszą decyzją, stanowią użytki gruntowe: tereny komunikacyjne – 

dr (dz. nr: 1223, 1222/2, 191/12, 191/6, 191/8),  tereny mieszkaniowe (dz. nr: 191/5, 191/9), 
w związku z czym tereny objęte niniejszą decyzją, nie wymagają uzyskania zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze.  

5.2. Tereny przeznaczone pod planowaną inwestycję położone są poza terenami górniczymi. 
5.3. Projektowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 71).  

III. Linie rozgraniczaj ące teren inwestycji: 
Linie rozgraniczające tereny inwestycji polegającej na wykonaniu oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Branice – przy ul. Skłodowskiej na działkach numery ewidencyjne: 1223,1222/2 
a.m.5;, przy ul. Szkolnej na działkach numery ewidencyjne: 191/5, 191/6, 191/9, 191/8, 191/12 
a.m.4, gmina Branice, przestawione zostały odpowiednio na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, 
oraz kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 (graficzne) do 
niniejszej decyzji. 

 
Uzasadnienie 

 
Strona wnioskująca - Aneta Kopeczek Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach. występująca w imieniu Gminy Branice, 
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w dniu 21 września 2017 r., złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla 
inwestycji polegającej na wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowości Branice – przy ul. 
Skłodowskiej na działkach numery ewidencyjne: 1223,1222/2 a.m.5, przy ul. Szkolnej na działkach 
numery ewidencyjne: 191/5, 191/6, 191/9, 191/8, 191/12 a.m. 4, gmina Branice. Wraz z wnioskiem 
zostały złożone następujące załączniki, stanowiące dowody w sprawie: 
1) kopie map zasadniczych w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją  planowanej inwestycji; 
2) kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z naniesioną lokalizacją  planowanej inwestycji. 

 
Inwestycja przewidywana jest do realizacji na terenie, dla którego gmina nie posiada miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym wniosek rozpatrywany jest w trybie art. 4 
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1073). 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Branice, w oparciu o złożony wniosek oraz dołączone do 
wniosku załączniki, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. 

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy (określając 
zastane funkcje i cechy), stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację 
inwestycji, o której mowa w art. 53. ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), na podstawie opisu inwestycji 
przedstawionym we wniosku, ustanowiono powyższe warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Strony uczestniczące w niniejszym postępowaniu zostały powiadomione proceduralnie. 
Strony w terminie dla nich zastrzeżonym wniosły/ nie wniosły zastrzeżenia:  
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich zastrzega, że „planowana lokalizację oświetlenia ulicznego,  w 
szczególności w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 419 należy uzgodnić z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Opolu”. 
 
Na dzień wydania niniejszej decyzji wygasły wszystkie terminy do wniesienia zastrzeżeń, o których 
strony uczestniczące w niniejszym postępowaniu były zawiadomione proceduralnie.  
Udział w postępowaniu zapewniono stronom - strony nie zgłosiły uwag.  
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji. 

Projekt decyzji sporządzony został, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.199, ze zm.) przez mgr inż. 
arch. Bożenę Orzeł – nr uprawnień 1190/91, kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 932 i 1650). 

 
Pouczenie: 

Uzgodnienia odpowiednio uzyskane w trybie art. 106 KPA, zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1073), 
pozostają w aktach sprawy. 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie do 14 dni od daty 
doręczenia. Strona ma prawo w tym okresie zrzec się prawa wniesienia odwołania, co powoduje, że 
z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Branice takiego oświadczenia przez ostatnią stronę postępowania 
decyzja stanie się ostateczna i prawomocna przy jednoczesnej utracie prawa do odwołania. 

Odwołanie od niniejszej decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać 
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
to żądanie (art.53, ust.6 ustawy). 
Niniejsza decyzja wygasa, w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę 
lub gdy uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, a wnioskodawca 
nie uzyskał prawomocnego pozwolenia na budowę – zgodnie z art.65 ust.1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią załączniki: 
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– załączniki nr 1 i nr 2 (graficzne) – kopie map zasadniczych z naniesionymi liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji, 

– analiza, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – załącznik nr 2 (tekstowy). 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca: Aneta Kopeczek, Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Branicach, występująca w imieniu Gminy 
Branice. 

2. Strony postępowania: 
− Jaworek Ignacy, 
− Jaworek Irena, 
− Bąbol Edward, 
− Bąbol Maria, 
− Żukowiecki Roman, 
− Żukowiecka Danuta, 
− Worobiec Anna, 
− Natołoczna Maria, 
− Dutka Ryszard, 
− Dutka Małgorzata, 
− Dubiel Janusz, 
− Dubiel Halina, 
− Zakowicz Grzegorz, 
− Zakowicz Katarzyna, 
− Gawlik Ryszard, 
− Gawlik Helena, 
− Jaworek Franciszek, 
− Jaworek Helena, 
− Banach Irena, 
− Tokarska Alicja Bogumiła, 
− Białek - Marcinek Aneta Jolanta, 
− Pączko Władysław, 
− Pączko Mirosława, 
− Lenartowicz Michał, 
− Lenartowicz Danuta, 
− Radlak Edward, 
− Radlak Stanisława, 
− Olański Adam, 
− Olańska Janina, 
− Rapacz Jan, 
− Rapacz Zofia, 
− Łój Andrzej Karol, 
− Łój Bogusława, 
− Mach Danuta Maria, 
− Woźniak Marek, 
− Woźniak Elżbieta, 
− Wierzbicki Edward, 
− Wierzbicka Maria, 
− Adamska Bogumiła, 
− Grabowski Ryszard, 
− Grabowska Anna, 
− Kowal Teresa, 
− Goluch Helena, 
− Antoszczyszyn Jan Edward, 
− Szkawran Grażyna, 
− Podanowska Angelika, 
− Żukowiecki Lesław 
− Żukowiecka Maria, 
− Herbut Mariusz, 
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− Herbut Agnieszka, 
− Seba Maria, 
− Piwek Jarosław Andrzej, 
− Piwek Joanna, 
− Wojtuś Antoni, 
− Łęska Irena, 
− Franz Joanna, 
− Janik Stanisław, 
− Janik Alina, 
− Wróbel Krystyna, 
− Czechowska Teodora, 
− Zdziebko Franciszek, 
− Zdziebko Zenona, 
− Herbut Kazimierz, 
− Herbut Krystyna, 
− Ciecieręga Józef, 
− Stocka Anna Emilia, 
− Jaworek Weronika, 
− Ciura Tomasz, 
− Chuchla Kinga Katarzyna, 
− Zapotoczna Maria, 
− Cochara Wacław, 
− Szkaradek Katarzyna, 
− Barszcz Bożena, 
− Blikiewicz Grzegorz Kazimierz, 
− Zając Halina, 
− Jaworek Renata, 
− Tokarz Bartosz Stanisław, 
− Juroszek Anna Maria, 
− Lenartowicz Anna, 
− Lenartowicz Paweł, 
− Junosza-Szaniawski Antoni, 
− Junosza-Szaniawska Ewa, 
− Grządziel Agnieszka 
− Grządziel Marcin, 
− Fedorowicz Ewa 
− Szwarc Ryszard, 
− Krzemień Urszula, 
− Jędrzejewska Julia Lucyna, 
− Pleśniak Stanisław, 
− Pleśniak Barbara, 
− Rozmytański Zbigniew, 
− Rozmytańska Janina, 
− Rybacki Bogdan, 
− Rybacka Wiesława, 
− Staluszka Edward, 
− Staluszka Barbara, 
− Koziej Jacek, 
− Kupis-Koziej Kinga, 
− Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Województwo Opolskie 45-082 Opole ul. Piastowska 14. 

3.  Gmina Branice, aa. 
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Zwalnia się od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3  
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej   
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK DO DECYZJI 
O USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZ NEGO 

 
ANALIZA  

zgodnie z art.53 ust.3, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1073)  

 

dla inwestycji polegającej na wykonaniu oświetlenia ulicznego w miejscowości Branice – przy 
ul. Skłodowskiej na działkach numery ewidencyjne: 1223, 1222/2 a.m.5, przy ul. Szkolnej na 
działkach numery ewidencyjne: 191/5, 191/6, 191/9, 191/8, 191/12 a.m.4, gmina Branice 

1. Analiza w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających 
z przepisów odrębnych: 

1) planowana inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, ani przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71); 

2) nieruchomości objęte niniejszą decyzją, stanowią użytki gruntowe: tereny komunikacyjne – dr 
(dz. nr: 1223, 1222/2, 191/12, 191/6, 191/8), tereny mieszkaniowe (dz. nr: 191/5, 191/9), 
w związku z czym tereny objęte niniejszą decyzją, nie wymagają uzyskania zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze;  

3) na terenach objętych niniejszą decyzją, nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; 

4) na terenach objętych niniejszą decyzją nie występują obiekty chronione prawnie – zgodnie 
z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

5) inwestor winien uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy dróg 
na prowadzenie robót w pasach drogowych dróg odpowiednio. 

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji: 

1) analiza stanu faktycznego – projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w pasie dróg 
publicznych (gminnych, wojewódzkiej) oraz w ramach działek stanowiących tereny 
mieszkaniowe;  

2) analiza stanu prawnego – niniejsza decyzja dotyczy miejscowości położonej poza obszarem 
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki, na których planowana 
jest realizacja inwestycji stanowią własność Zarządu Dróg Wojewódzkich (dz. nr 1222/2 a.m.5), 
Gminy Branice (dz. nr 191/8, 191/12, 191/6 a.m.4, 1223 a.m.5) oraz osób prywatnych (dz. nr 
191/9, 191/5 a.m.4).  

 

 

 

                            


