
       Radłów, dnia  20.05.2020r.           

WÓJT GMINY RADŁÓW 
Nr. GPKN 6733.2.2020 
 

DECYZJA NR 2/2020  
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

 

 
 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 
pkt. 2, art. 53 ust. 3 i 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), w związku z art. 6 pkt 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r, poz. 65), posługując 
się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w/s oznaczeń  
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy 
Radłów z dnia 25 marca 2020 r.,  
 

ustalam  lokalizację  inwestycji  celu  publicznego 
(o znaczeniu lokalnym – gminnym) 

na rzecz Gminy Radłów reprezentowanej przez Wójta Gminy 
dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na działkach  

o nr ewidencyjnych 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306 k.m. 7 z  obrębu  Sternalice 
 

1. Rodzaj inwestycji: realizacja urządzeń infrastruktury technicznej. 
Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia drogowego w Sternalicach wzdłuż wewnętrznej drogi 
gminnej (dz. nr ew. 1306).  
 

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikające  
z przepisów odrębnych w zakresie: 

a. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie 
sposobu zagospodarowania terenu : 

- dla wnioskowanej inwestycji nie ustala się warunków i wymagań kształtowania ładu 
przestrzennego poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, a w szczególności określenia linii zabudowy, gabarytów 
projektowanej zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 

- przewiduje się budowę napowietrznej linii oświetleniowej, o długości ok. 200 mb, na 
czterech słupach betonowych ( o wysokości do 12,0m) z oprawami oświetleniowymi typu 
LED (o mocy do 50W), zasilanej z zestawu złączowo-pomiarowego na istniejącym słupie 
linii elektroenergetycznej, zlokalizowanym na działce nr 1300; 

- lokalizacja inwestycji w terenie – w granicach terenu wskazanego liniami rozgraniczającymi 
na załączniku graficznym nr 1, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  
b. ochrony środowiska, zdrowia ludzi, przyrody, krajobrazu /nakazy, zakazy, 
dopuszczenia  i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu/ wynikające z:  
- z utworzonych obszarów ograniczonego użytkowania – nie dotyczy; 
- z ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni oraz obszarów 

ochronnych zbiorników wód podziemnych – nie dotyczy; 
- z ustanowionych stref ochronnych ujęć wód – nie dotyczy; 
- z ustanowionych form ochrony przyrody – nie dotyczy, 
c. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

- w związku z położeniem terenu poza w/w obszarami - nie wymagają ustalenia. 
d. obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

- sposób zaopatrzenia w paliwa gazowe – nie wymaga określenia, 
- sposób zaopatrzenia w wodę – nie wymaga określenia; 
- sposób odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami - nie wymaga określenia; 
- dostęp do drogi publicznej oraz określenie wymaganej ilości miejsc parkingowych – nie 



wymaga określenia; 
e. ochrony interesów osób trzecich: 

- realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować naruszenia 
interesów osób trzecich, w tym pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości 
korzystania z kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności. Ochrona 
interesów osób trzecich winna dotyczyć ponadto wyeliminowania uciążliwości 
powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także 
ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby. 

- projektowana inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia w rozumieniu ustawy 
Prawo ochrony środowiska, tj powodować emisji, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub 
stanu środowiska, powodować szkód w dobrach materialnych lub pogarszać walory 
estetyczne środowiska, 

f. ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, położenia w granicy 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych: 

-  w związku z położeniem terenu wnioskowanego terenu poza granicami tych obszarów 
zasad i warunków nie określa się. 

3. Linie rozgraniczające inwestycji określono na kopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej decyzji. 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 25 marca 2020 r. Wójt Gminy Radłów wystąpił z wnioskiem o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, przewidzianego do 
realizacji wzdłuż wewnętrznej drogi gminnej, na terenie obejmującym działki o nr ewidencyjnych 
1300, 1301, 1302, 1303, 1304 1306 k.m. 7 z obrębu Sternalice, polegającego na budowie 
oświetlenia drogowego. Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka napowietrznej linii 
oświetleniowej na czterech słupach betonowych z oprawami oświetleniowymi typu LED.  

Teren objęty wnioskiem nie leży w granicach obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz nie znajduje się w obszarze terenu dla którego podjęta 
zastała uchwała o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu, wobec czego w celu 
wydania niniejszej decyzji przeprowadzono postępowanie administracyjne na zasadach i w trybie 
przewidzianym w art. 50 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Cel publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, zgodnie z którym do celów publicznych należy budowa i utrzymywanie ciągów 
drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów 
i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 
przewodów i urządzeń..  
 W toku postępowania administracyjnego zakończonego niniejszą decyzją dokonano analizy 
warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów 
odrębnych, jak również stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację 
inwestycji. W granicach terenu objętego inwestycją oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie nie 
występują obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych. Nie 
występują też obszary ograniczonego użytkowania, w tym: ustanowione prawnie formy ochrony 
przyrody (rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, wyznaczone obszary Natura 2000, parki 
krajobrazowe) i ustanowione obszary objęte ochroną konserwatorską, w tym zabytki 
archeologiczne. Obszar objęty inwestycją położony jest poza granicami terenów górniczych, 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz narażonych na osuwanie się mas 
ziemnych. Teren objęty wnioskiem obejmuje część nieruchomości prywatnych i pas drogi 
wewnętrznej.   

W trakcie postępowania przeprowadzono analizę możliwości wydania wnioskowanej 
decyzji ze względu na warunki wynikające z treści art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyniki w/w analizy wykazały zgodność projektowanego 

zamierzenia inwestycyjnego z określonym wyżej przepisem. Ponieważ, zgodnie z art. 56 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można odmówić ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, 



ustalono warunki realizacji inwestycji jak w treści decyzji. 
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji 

wnioskowanej inwestycji celu publicznego zawiadomiono inwestora, właściciela, użytkowników 
nieruchomości na których będzie lokalizowana inwestycja oraz pozostałe strony postępowania,  
w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 53, ust. 1 ustawy tj.: na piśmie – inwestora, właścicieli 
i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja a w drodze 
obwieszczenia pozostałe strony postępowania. Obwieszczenia ukazały się na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Gminy w Radłowie, w terenie - w pobliżu planowanej inwestycji i na stronie 
internetowej Urzędu.  

W wyniku wystosowanego zawiadomienia o wszczęciu postępowania nie wpłynęły żadne 
zastrzeżenia i wnioski. 

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 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 o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym).   

 
Pouczenia 

 
Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawą o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

- podlega wygaszeniu w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w 
przypadku, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu uchwalono 
plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji (art. 65) a nie została 
wcześniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, 

- wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55). 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji wnioskowanej inwestycji jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń 
wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.  

 

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji został 
sporządzony przez osobę, o której mowa w art. 5 ustawy. 

 

1.Gmina Radłów 

   46-331 Radłów 

   ul. Oleska 3 

2.a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1       

do decyzji o ustaleniu lokalizacji  

inwestycji celu publicznego 

Nr  2/2020  z dnia  20.05.2020r 

   ̶ linie rozgraniczające teren inwestycji     

 RM – zabudowa zagrodowa 

 R – użytki rolne 

 Dw – droga wewnętrzna 

RM  RM  RM  RM  RM  R  R  R  R  R  Dw  Dw  Dw   




