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Przedmiot sprawy

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Kogo dotyczy?

Inwestorów zamierzających budować regionalne sieci szerokopasmowe.

Co przygotować?

- Wniosek o ustaleniu lokalizacji linii regionalnej sieci szerokopasmowej powinien zawierać :
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
przedstawionych na mapie zasadniczej lub w przypadku jej braku - na mapie ewidencyjnej,
przedstawiającej istniejące uzbrojenie terenu oraz proponowany przebieg regionalnej sieci
szerokopasmowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych tej sieci;
2) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
3) analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu;
4) charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także
innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu
unieszkodliwiania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych,
przedstawionych w formie opisowej i graficznej,
c) istotnych parametrów technicznych inwestycji oraz jej wpływ na środowisko.
- Do wniosku należy dołączyć :
1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.8)), o ile jest
wymagana;
2) uzgodnienia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej z właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu
do obszarów pasa drogowego lub obszarów w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogowej
określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej albo
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a także obszarów przyległych do pasa
drogowego;
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Co przygotować?

3) opinie:
a)
ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w
miejscowościach uzdrowiskowych,
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów morskich, obszarów pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych,
e) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w
odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne,
f) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego
otuliny,
g) właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione
w lit. f obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
h) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji
obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów
budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
i) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w
odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
j) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z późn. zm.),
k) właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z
późn. zm.),
l) właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań rządowych albo
samorządowych, służących do realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt
3 i art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w
odniesieniu do terenów nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego,
m) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Nie dotyczy.

Jak wypełnić
dokumenty?

Nie dotyczy.

Ile muszę zapłacić?

Za wydanie decyzji zapłacisz 107 zł. Opłacie nie podlegają jednostki i osoby prawne i fizyczne wymienione
w art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz.1218).

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć po uzyskaniu opinii wymaganych w art.9o ust. 3 pkt.4 ustawy o transporcie
kolejowym .
Ponadto decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jeżeli jest ona wymagana.

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
 przesłać na adres: Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , Al.Marszałka J
Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
.........................................................
 złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu (Punkt Obsługi Klienta)
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 89 5232620

Czy sprawę załatwię
drogą
elektroniczną?

Nie .
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Co zrobi urząd?

Wydamy decyzję o ustaleniu regionalnej sieci szerokopasmowej.
W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o jej uzupełnienie.

Jaki jest czas
realizacji?

Twoją sprawę załatwimy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji możesz odwołać się do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego.
/ Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej/. Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.

Informacje
dodatkowe

Wymogi jakie musisz spełnić w momencie ubiegania się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
regionalnej sieci szerokopasmowej zawarte są w art.51 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r. , Nr106, poz. 675 z późn. zm.)

Podstawa prawna

Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. ,
poz. 267 t.j.)
Art. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r. , Nr106, poz. 675 z późn. zm.)

Opiekun Karty: 26.06.2013 Klimek Krzysztof
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