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WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 25-07-2017

Znak SFN 111.7820 1.1 2017

Decyzja Nr 11117

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art ha ust 1, art lib, art lid, art llf, art lii ust 1, art 12, art 16 ust 2, art 17,

art 19 ustawyzdnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (t j Dz U z 2015r, poz 2031 ze zm) oraz art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t j Oz U z 2017r, poz 1257) na

wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Drog Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu

Zarządu Województwa Swiętokrzyskiego, z dnia 05.01 2017r, uzupełniony pismem z dnia

01 02 2017r. (pisma bez znaku), o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pw

Budowa układu obwodnicowego m Staszów - DW Nr 764”- Etap I

zezwalam na realizację inwestycji drogowej

dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 od krn

0+000,00 do krn 2+189,35 - obwodnicy m. Staszów wraz z budowąlprzebudową skrzyżowań,

sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Staszów, w następujący sposób;

I Określam linie rozgraniczające teren

Linie rozgraniczające teren określono linią przerywaną koloru rózowego, opisaną jako proj linie

rozgraniczające pas drogowy DW 764”, na mapie w skali 1 500 pt Mapa z proponowanym

przebiegiem drogi” stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji, składający się z 6 arkuszy (od

Nn 1 doNnie)

Poza ww liniami rozgraniczającymi teren, na załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, zostały wyznaczone

obszary
- oznaczony linią przerywaną koloru zielonego opisaną jako „proj linia wyznaczająca teren niezbędny

dla budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu”, na którym realizowana będzie

budowa/przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

- oznaczony linią przerywaną koloru pomarańczowego opisaną jako „proj linia wyznaczająca teren

niezbędny dla budowy lub przebudowy zjazdów”, na którym realizowana będzie budowaiprzebudowa

zjazdów



1. Linie rozgraniczające teren, wyznaczające pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 764, obejmują
nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT STASZOWSKI
Miasto i Gmina Staszów

obręb 01 Miasto Staszów, numery ewidencyjne działek: 2308 (2308/1, 230812, 2305/3), 2309
(2309/1, 230912, 2309/3), 2310 (2310/1, 2310I2, 2310/3), 2311 (2311/1, 2311/2, 2311/3), 2312/2
(2312/4, 231215, 2312/6), 2314 (2314/1, 2314/2, 2314/3), 2315 (2315/1, 2315I2, 2315/3), 2316
(2316/1, 2316I2, 2316/3), 2317 (2317/1, 2317/2, 2317/3), 2316 (2318/1, 2318/2, 2316/3), 2319
(2319/1, 231912, 2319/3), 2320 (2320/1, 2320/2, 2320/3), 2321 (2321/1, 2321/2, 2321/3), 2322
(2322/1, 232212, 2322/3), 2326 (2326/1, 2326/2, 2326/3), 2327 (2327/1, 2327/2, 2327/3), 2328
(2323/1, 2328/2, 2328/3), 2330 (2330/1, 2330/2, 2330/3), 2333 (2333/1, 233312, 2333/3), 2334/1
(2334/3, 233414, 2334/5), 2334/2 (2334/5, 2334/7, 2334/6), 2347 (2347/1, 234712, 2347/3), 2349
(2349/1, 2349/2, 2349/3), 2350 (2350/1, 235012, 2350/3), 2351 (2351/1, 2351I2, 2351/3), 2353
(2353/1, 2353/2), 2354 (2354/1, 2354/2), 2356 (2356/1, 2356/2, 2356/3), 2357 (2357/1, 2357/2,
2357/3), 2360/3 (2360/4, 2360/5, 2360/6), 2385/1 (2385/2, 2385/3, 2385/4), 2386/1 (2336/3, 2386/4,
2386/5), 2386/2 (2366/6, 2386/7, 2366/8), 2388 (2388/1, 2388/2, 2388/3), 2389 (2369/1, 2389/2,
2389/3), 2500/7 (2500/17, 2500/18), 2500/9 (2500115, 2500/16), 2500/11 (2500/13, 2500/14), 2501,
2502 (2502/1, 250212, 2502/3), 2508 (2508/1, 2508/2, 2508/3), 2511/5 (2511/18, 2511/19), 2511/9,
2511/10, 2511/12 (2511120, 2511/21), 2511/13 (2511122, 2511/23), 2511/14 (2511/24, 2511/25),
2511/17 (2511126, 2511/27), 2649/4 (284917, 2849/8), 2849/6 (2849/9, 2649/10), 289617, 2896/9
(2896/10, 2696/11), 289716, 2897/7 (2697/6, 2897/9), 290017, 290216, 2907/6 (2907/9, 2907/10),
2907/7, 2913114, 2913/15 (2913/19, 2913/20), 2913/17, 2913/18 (2913/21, 2913122), 2914/11, 2914/12
(2914/13, 2914/14), 2915/15, 2915/16 (2915/19, 2915120), 292017, 2920/9 (2920/10, 2920/11),
2921/12 (2921/17, 2921/16), 2921113, 2921/14 (2921/15, 2921/16), 2922/6 (2922/10, 2922/11), 2922/8
(2922/12, 2922/13), 292219, 2923/4 (2923/7, 2923/8), 2923/5, 2923/6 (2923/9, 2923/10), 2924/4
(2924/7, 2924/8), 2926/5, 2924/6 (292419, 2924/10), 2925/4 (2925/9, 2925/10), 2925/5, 2925/6
(292517, 2925/8), 2926/1 (2926/4, 2926/5), 2926/2, 2927/1 (2927/4, 2927/5), 2927/2, 2930/11, 2930/12
(2930/17, 2930/18), 293116, 2931/8 (2931/9, 2931/10), 293218, 2932/10 (2932/13, 2932/14), 2933/10
(2933/15, 2933/16), 2933111, 293711, 2937/2, 2938/3, 2938/4 (293815, 2936/6), 2939/3, 2939/4
(293915, 2939/6), 2945113, 2945/14 (2945117, 2945/16), 2946113, 2946/14 (2946/15, 2946/16),
2947/12 (2947114, 2947/15), 2947/13, 2948/13, 2948/14 (2948/15, 2948/16), 2949/12 (2949/17,
2949/18), 2950/20 (2950/21, 2950/22), 2951/21 (2951/22, 2951/23), 3936 (3936/1, 3936/2, 3936/3),
5820/1 (5620/3, 5820/4, 5820/5), 5872 (5872/1, 5872/2, 5872/3), 5873 (5673/1, 5873/2, 5673/3), 5874
(5874/1, 5874/2, 5874/3), 5875 (5875/1, 5875/2, 5875/3, 5875/4), 5876/2 (5878/3, 587814, 5876/5),
5893/14 (5893/19, 5893/20, 5893/21), 5905/13, 5905/14, 5905/15 (5906/18, 5905/19), 5909/6
(59091 13, 5909/14), 5965/1 (5965/4, 5965/5), 5966/1 (5966/5, 5966/6), 5966/2 (5966/3, 5966/4),
5967/1 (5957/6, 596717), 5967/2, 5967/3 (5967/4, 5967/8), 5974/4, 5974/5 (5974/5, 597417), 5981/61
(5981/128, 5981/129), 5981/62 (5981/126, 5981/127),
obręb 18 Oględów, numery ewidencyjne działek: 283/2 (283/3, 283/4), 264 (284/1, 284/2, 284/3), 285
(285/1, 285/2, 285/3), 286 (286/1, 286/2, 286/3), 671 (671/1, 67112, 671/3).
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2. Obszar poza liniami rozgraniczającymi teren, na którym realizowane będą:

• budowalprzebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu, obejmuje nieruchomości
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

POWIAT STASZOWSKI
Miasto i Gmina Staszów
obręb Ol Miasto Staszów, numery ewidencyjne działek: 2321 (2321/1, 2321/3), 2322 (2322/1,
2322/3), 2326 (2326/1, 2326/3), 2327 (2327/1, 2327/3), 2351 (2351/1), 2354 (2354/2), 2386/2
(2366/6), 2337/1, 2388 (2388/1, 2388/3), 2480, 2483, 2483/2, 2489, 2490, 2492, 2497, 2499,
2500/7 (2500/17), 2500/8, 2500/9 (2500/16), 2500/11 (2500/13), 2502 (2502/1), 2503, 2504, 2509,
2510, 2511/4, 2511/5 (2511/19), 2511/12 (2511/21), 2511/13 (2511/23), 2511/16, 2511/17
(251 1/27), 2923/6 (2923/10), 2924/6 (2924/10), 2925/4 (2925/9), 2926/3, 2953/7, 3999/1, 5820/1
(5820/3, 5820/5), 5875 (5875/1, 5875/4), 5878/2 (5878/5), 5893/14 (5893/21), 5931/1, 5941, 5942,
5943, 5944, 5945, 5947/2, 5959, 5981/86, 5981/88,
obręb 18 Oględów, numery ewidencyjne działek: 285 (285/3), 286 (286/1, 286/3),

• budowa/przebudowa zjazdów, obejmuje nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów

i budynków numerem działki:
POWIAT STASZOWSKI
Miasto i Gmina Staszów
obręb I Miasto Staszów, numery ewidencyjne działek: 2511/12 (2511/21), 2511/13 (2511/23),
2511/17 (2511/27).

Wyjaśniam, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi — przed nawiasem
podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery
działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone
pogrubioną czcionką.

II. Określam warunki lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
1. Wymagania dotyczące powiązania inwestycji drogowej z innymi drogami publicznymi
z określeniem ich kategorii.

1.1. Dostępność komunikacyjna projektowanej inwestycji drogowej.
Na przedmiotowym odcinku droga wojewódzka Nr 764 powiązana jest z:
- ul. Kościuszki — drogą wojewódzką Nr 765,
- ul. Krakowską — drogą wojewódzką Nr 757,
- ul. Targową — drogą wojewódzką Nr 765,
- ul. Kościuszki — drogą gminną Nr 385208T.

1.2. Parametry techniczne i zakres projektowanej inwestycji:
W ramach inwestycji polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 przewiduje
się:
a) budowę jednojezdniowej drogi na odcinku od km 0+000 do km 2+189,35 o parametrach:
- kłasa drogi G (główna),

- obciążenie ruchem 115 kN/oś,
- kategoria ruchu KR4,
- prędkość projektowa 50 km/h (na terenie zabudowy), 70 km/h (poza terenem zabudowy),
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- liczba jezdni 1,
- liczba pasów ruchu 2,
- szerokość jezdni 700 rn (2 x 3,5m),
- szerokość obustronnej opaski bezpieczeństwa 0,5m,
- szerokość chodnika 1,5 - 2,5m,
- szerokość ciągu pieszo — rowerowego 3,5m,
- szerokość poboczy z kruszywa 1 „25m,
- pochylenia skarp wykopów oraz nasypów 1:1.5,
- wartość promieni łuków poziomych od 70,0 m do bODOm,
- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym daszkowe 2%.
- pochylenie na łukach poziomych jednostronne 3 — 6 % (w zależności od wartości promienia łuku),

b) budowę ronda w krn 0+724,78 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 757 z projektowaną drogą
wojewódzką Nr 764 o parametrach:

- średnica zewnętrzna ronda 35Dm,
- średnica wyspy środkowej ronda 22,Om,
- szerokość pierścienia 1 Sm,
- szerokość jezdni ronda 5,00 m (1 pas ruchu),
- wloty na rondo jednopasowe 4,Om,
- wyloty z ronda jednopasowe 4,5m,

c) przebudowę ronda w km 0+000,00 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 765 i drogi gminnej
NrSB52OBT,

- średnica zewnętrzna ronda 35Dm,
- średnica wyspy środkowej ronda 22,Om,
- szerokość pierścienia 1 „5m,
- szerokość jezdni ronda 5,00 m (1 pas ruchu),
- wloty na rondo jednopasowe 4,Om,
- wyloty z ronda jednopasowe 4,5m,

d) budowę dróg dojazdowych o łącznej długości ok. 11 14m i parametrach:
- klasa drogi D (dojazdowa),
- kategoria ruchu KR1 — KR2,
- prędkość projektowa 30 km/h,
- szerokość jezdni na odcinku drogi dojazdowej nr 1 - 3,50m - 5,5rn,
- szerokość jezdni na odcinku drogi dojazdowej nr 2 - BOm,
- szerokość poboczy gruntowych 0,75m,
- pochylenia skarp wykopów oraz nasypów 1:1.5,
- zawrotka o wymiarach 12,5 x 12,5m,

e) budowę obiektu obsługi uczestników ruchu w km 1+175,90 wraz ze stanowiskiem kontroli pojazdów:

- drogi dojazdowe szerokości 6m - Bm,
- zatoki kontrolne i postojowe: 4,50m x 2,30m i 36Dm x 4,50m - dla osób niepełnosprawnych

oraz 190Dm, x4,OOm,
- chodnik szerokości 1,5m,

f) wykonanie odwodnienia w postaci rowów, sieci kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowań oraz

lokalnie ścieków trójkątnych i skarpowych,
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g) przebudowę uzbrojenia terenu, tj.: sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej,
sanitarnej, teletechnicznej i gazowej,
h) wyburzenia dwóch obiektów kubaturowych w krn ok. 0+630 (na działkach nr ewid.: 2511/10
i 2511/13) i w krn ok. 0+0,040 (na działkach nr ewid.: 5966/2 i 2649/6), rozbiórki ogrodzeń i konstrukcji
istniejącej nawierzchni jezdni,

i) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

j) nasadzenia roślinne o łącznej powierzchni 1 „37ha,

k) budowę ekranów akustycznych,

1) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.
2.1. Przedsięwzięcie objęte niniejszym postępowaniem tj. budowa nowego śladu drogi wojewódzkiej

Nr 764 obwodnicy Staszowa etap 1, jest elementem większego zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest

budowa układu obwodnicowego miasta Staszów wciągu drogi wojewódzkiej Nr 764.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części województwa
świętokrzyskiego, na terenie powiatu staszowskiego, wmieście i gminie Staszów.
Planowana inwestycja przebiega przez tereny zabudowane i grunty rolne. Zadrzewienia występują
sporadycznie.
Początek obwodnicy (etap 1) zaprojektowano w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 765 w miejscu

skrzyżowania ulic: Kościuszki (drogi wojewódzkiej Nr 765) i Targowej (drogi gminnej). Koniec
przewidziano w krn 2+189,35 na wysokości zjazdów publicznych z drogami wewnętrznymi na działce

ewid. nr 671, obręb Oględów, gdzie inwestycja powiązana jest z projektem budowlanym pn.•.,,Budowa
układu obwodnicowego m. Staszów - DW Nr 764”- Etap II.
Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami sieci ekologicznej Natura 2000. Najbliższy obszar
Natura 2000 — Kras Staszowski PLH260023 - znajduje się w odległości ok. 3 krn na południowy
wschód od projektowanej obwodnicy. Inwestycja położona jest poza obszarami prawnie chronionymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze

zm.). Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w granicach linii rozgraniczających teren inwestycji.

2.2. Planowaną inwestycję polegającą na budowie obwodnicy miasta Staszów w ciągu drogi

wojewódzkiej Nr 764 od km 0+000,00 do km 2+189,35 należy przeprowadzić zgodnie
z wymaganiami określonymi w:
- decyzjach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.07.2014r,, znak:

WOO.l-4210.7.2013.AM,24 o środowiskowych uwarunkowaniach i z dnia 1D.05.2016r., znak: WOO
l.4210.7.2013,AM.29,
- postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 30.05.2017r., znak:

WOO-lL4242.1 1.201 7.AM.4 uzgadniającym realizację inwestycji,
- decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 18.11.2016r., znak: OŚ.6341.28.2016.IIIA udzielającej
pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji.

2.3. Rozwiązania projektowe w zakresie:
2.3.1. Ochrony przed hałasem.
W ramach inwestycji należy wykonać ekrany akustyczne odbijające o wysokości 3m, w następujących

kilometrażach:

• od krn 0+069,7 do krn 0+100,7 (strona prawa)

• od km 0+025,5 do krn 0,771,5 (strona lewa).
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Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dziennej w godzinach
600_2200, w miarę możliwości unikać jednoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym
natężeniu.
Należy ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych, a wszystkie urządzenia

utrzymywać we właściwej sprawności technicznej. Pracę sprzętu wibracyjnego oraz innego sprzętu
ciężkiego ograniczyć do niezbędnego minimum.

2.3.2. Ochrony środowiska gruntowo — wodnego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 423

Subzbiornik Staszów. Znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód, najbliższe ujęcie wody

Radzików lstudnia Sl, oddalone jest O ok. 120m.
Obszar inwestycji należy do zlewni rzeki Czarnej (Staszowskiej), stanowiącej lewostronny dopływ Wisły.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze:

• Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd PLGW200011S,
zaliczonej do regionu wodnego Górnej Wisły,

• Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW 2000921789

nazwanej „Czama od Zbiornika Chańcza do ujścia”. kategoria wód: silnie zmieniona część
wód, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, stan wód został określony jako zły.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód.

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni projektowanej jezdni obwodnicy odbywać się będzie

poprzez system szczelnej kanalizacji (układ kanałowy) oraz rowami otwartymi. Przewiduje się budowę

zorganizowanego układu kanalizacyjnego z kanałami DN200-DN500 z odprowadzeniem wód do

istniejącej kanalizacji deszczowej DN400 w ul. Targowej i DN500 w ul. Krakowskiej.

Na całym odcinku zaprojektowano rowy uszczelnione (układ kanałowy) oraz rowy otwarte. Projektuje

się rowy trapezowe o pochyleniu skarn 1:1,5 (lokalnie 1:1), trawiaste. Od km 1+200 do km 2+189,35

(w obszarze GZWP) zaprojektowano rowy uszczelnione za pomocą ścieku drenowego na dnie rowu

i płyt ażurowych na skarpach. Pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych zastosowano żelbetowe

przepusty drogowe o średnicy Z6Ocm z prefabrykowanymi ściankami oporowymi - skrzydełkowymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza budowy w obszarze występowania GZWP, należy wykonać
zabezpieczenia w postaci uszczelnienia podłoża za pomocą płyt betonowych pod park maszynowy

i miejsca magazynowania odpadów.
Prace budowlane należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed niekontrolowanym
zanieczyszczeniem gruntu, w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych,
zanieczyszczony grunt należy zebrać. a następnie przekazać odbiorcom posiadającym stosowne

zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.
Na etapie eksploatacji inwestycji na terenach wrażliwych na zanieczyszczenia tj. w obszarze

występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 423 ograniczyć stosowanie sali do

zimowego utrzymania dróg na rzecz środków nie chemicznych.

2.3.3. Ochrony powietrza atmosferycznego.
Plac budowy i drogi dojazdowe należy utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie (drogi na placu

budowy zraszać wodą), zapewnić transport materiałów budowlanych z użyciem środków

zabezpieczających przed pyleniem (przykrycia skrzyń samochodów). Zaplecze budowy oraz drogi

dojazdowe do ich obsługi należy wytyczać w oparciu o teren przeznaczony pod inwestycję oraz

istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych.
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2.3.4. Ochrony walorów przyrodniczych.
Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków występujących na

przedmiotowym terenie, tj. w okresie od 1 września do 31 stycznia. Dopuszcza się wycinkę drzew

i krzewów kolidujących z inwestycją poza terminem innym niż wskazany powyżej, pod warunkiem
zapewnienia ciągłego nadzoru przyrodniczego i stosowania się do jego wskazań.
Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w sąsiedztwie inwestycji zabezpieczyć

przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez zabezpieczenie pni deskami, matami słomianymi

lub wygrodzenie krzewów. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w strefie korzeni, należy
wykonywać je ręcznie i nawadniać, aby wyeliminować uszkodzenia pozostawianej roślinności

i przesuszenia bryły korzeniowej.
Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi-humusu z pasa robót ziemnych należy prowadzić od środka pasa
drogowego na zewnątrz w okresie od 15 sierpnia do 15 października. Usuwanie warstwy humusu

w innych niż wyżej wskazanych terminach można przeprowadzić jeżeli nadzór przyrodniczy wykluczy
występowanie chronionych gatunków zwierząt.
Na etapie realizacji inwestycji zapewnić nadzór przyrodniczy (w tym herpetologiczny, ornitologiczny

i entomologiczny).
Na terenie prowadzonych robot ziemnych i budowlanych prowadzić systematyczną kontrolę obecności

płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków; w przypadku pojawienia się osobników należy je przenieść

lub umożliwić ucieczkę poza teren budowy w dogodne dla nich siedliska, eliminować zastoiska wody.
Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na niewchomościach objętych decyą o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania
zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych (art. 21 ust. 2 ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

2.3.5. Gospodarki odpadami.
Roboty budowlane organizować w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów

budowlanych. Powstające odpady, w tym obojętne, należy segregować i składować w wydzielonym
miejscu w sposób bezpieczny dla środowiska, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione

podmioty. Humus i ziemię składować oddzielnie; humus wykorzystać do rekultywacji gruntów, a ziemię
do kształtowania niwelety drogi, do budowy nasypów; nadmiar materiału ziemnego, należy

zagospodarować poza obszarami cennymi przyrodniczo, poza dolinami cieków; w przypadku ziemi
zanieczyszczonej postępować zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami.
Postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie wykonywania robót budowlanych winno być zgodne

z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016, poz.
1987 ze zm.).

2.4. Celem oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających za zadanie ograniczenie

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy wykonać i przedstawić analizę porealizacyjną

w zakresie emisji hałasu na tereny chronione akustycznie.
Oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny i ocenę skuteczności zastosowanych zabezpieczeń

mających na celu ochronę przed hałasem, należy dokonać w szczególności na dziatkach o numerach

ewidencyjnych:

— 2899/2 (ul. gen. T. Kościuszki 36),

— 2900/8 (ul. gen. T. Kościuszki 38),

— 5964/2 i 5964/4 (ul. gen. T. Kościuszki 49),
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— 2500/7 (Ul. Krakowska 54b),

— 2500/6 I 2500/8 (ul. Krakowska 54),

2954/21 (Ul. Krakowska 45a).

Analizę porealizacyjną należy wykonać zgodnie z pkt IV decyzji RegionalnegD Dyrektora Ochrony

Środowiska w Kielcach z dnia 28.07.2014r., znak: WOD-ll.4110.7.2013.AM.24 o środowiskowych

uwarunkowaniach oraz pkt IV postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

z dnia 30.05.201 7r., znak: WOO-ll.4242.1 1 .2017.AM.4 uzgadniającym realizację inwestycji.

Analizę porealizacyjną należy wykonać w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do

użytkowania i przedstawić organowi właściwemu w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do

użytkowania.
W celu sprawdzenia skuteczności zastosowanych zabezpieczeń analizę w zakresie hałasu należy

oprzeć o rzeczywiste pomiary. W przypadku wystąpienia przekroczeń standardów jakości środowiska

na terenach chronionych należy przedstawić i ocenić skuteczność dodatkowych rozwiązań

pozwalających dotrzymać dopuszczalne poziomy hałasu na terenach podlegających ochronie.

3. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej.

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu, pismem

z dnia 28.10.2016r., znak: IN-UR-DS,5152.283.3.2016.A poinformował, że na trasie planowanej

inwestycji brak jest obiektów podlegających ochronie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze zm.).

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie,

iż jest on zabytkiem, postępowanie wykonawcy robót winno być zgodne z ww. ustawą.

4. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga określenia warunków ze względu na potrzeby obronności

państwa.

5. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

Przedmiotowa inwestycja nie utrudni dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej, ze środków łączności, nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody

i gleby, nie wywoła uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia, promieniowanie

oraz nie ograniczy dostępu światła dziennego. W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić dojazd

i dojście do posesji przyległych do pasa robót.

III. Zatwierdzam podział nieruchomości:
1. Położonych w obrębie 01 Miasto Staszów, przedstawiony na mapach z projektem podziału

nieruchomości w skali 1:1000, wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętych do ewidencji materiałów

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Staszowskiego

w dniu 04.01.201 7r., pod numerem ewidencyjnym G.6642.y.2793.201 6, oznaczonych numerami

działek:

2308 o powierzchni 0,6738ha, na działki: 2309 o powierzchni 0,7682ha, na działki:

2308/1 o powierzchni 0,4602ha, 2309/1 o powierzchni 0,5022ha,

2308/2 o powierzchni 0,0258ha, 2309/2 o powierzchni D,0317ha,

2308/30 powierzchnio,1878ha, 2309/3 o powierzchni 0,2343ha,

B



23100 powierzchni 0,7115ha, nadziałki:
2310/1 o powierzchni 0,4616ha,
2310/2o powierzchni 0,0288ha,
2310/30 powierzchni 0,2211ha,

2311 o powierzchni 1,0659ha, na działki:
2311/1 O powierzchni 0,6789ha,
2311/2 o powierzchni 0,0409ha,
2311/3 o powierzchni 0,3461ha,

2312/20 powierzchni 0,1326ha, na działki:
2312/40 powierzchni 0,0518 ha,
2312/50 powierzchni 0,0214ha,
2312/6 o powierzchni 0,Q594ha,

2314 o powierzchni 0,5599ha, na działki:
2314/1 o powierzchni 0,3154ha,
2314/2 o powierzchni 0,0203ha,
2314/3 o powierzchni 0,2242ha,

2315 o powierzchni 1,2069ha, na działki:
2315/1 o powierzchni 0,6766ha,
2315/20 powierzchni 0,0352ha,
2315/30 powierzchni 0,4951ha,

2316 o powierzchni 0,2770ha, na działki:
2316/1 o powierzchni 0,0285ha,
2316/2o powierzchni 0,01 54 ha,
2316/3o powierzchni 0,2331 ha,

2317 o powierzchni 1,5715ha, na działki:
2317/1 o powierzchni 0,7069ha,
2317/2 o powierzchni 0,0532ha,
2317/3o powierzchni 0,8114ha,

2318o powierzchni 1,6173ha. na działki:
2318/1 o powierzchni 1,4733ha,
2318/20 powierzchni 0,0560ha,
2318/30 powierzchni 0,0880ha,

2319 o powierzchni 1,4817ha, na działki:
2319/1 o powierzchni 0,6154ha,
2319/2 o powierzchni 0,0524ha,
2319/3o powierzchni 0,8139ha,

2320 o powierzchni 0,9671 ha, na działki:
2320/1 o powierzchni 0,4101 ha,
2320/2 o powierzchni 0,0303ha,
2320/3 o powierzchni 0,5267ha,

2321 o powierzchni 0,5017ha, na działki:
2321/1 o powierzchni 0,3777ha,
2321/20 powierzchni 0,0281ha,
2321/3 o powierzchni 0,0959ha,

2322 o powierzchni 0,8965ha, na działki:
2322/1 o powierzchni 0,3475ha,
2322/2 o powierzchni 0,0307ha,
2322/3 o powierzchni 0,5183ha,

2326 o powierzchni 0,2896ha, na działki:
2326/1 o powierzchni 0,OlO4ha,
2326/2 o powierzchni 0,0307ha,
2326/3 o powierzchni 0,2487ha,

2327 o powierzchni 0,7952ha, na działki:
2327/1 o powierzchni 0,3129ha,
2327/2 o powierzchni 0,0306ha,
2327/3 o powierzchni 0,4517ha,

2328 o powierzchni 0,7813ha, na działki:
2328/1 o powierzchni 0,3154ha,
2328/2 o powierzchni 0,0342ha,
2328/3 o powierzchni 0,4317ha,

2330 o powierzchni 0,4151ha, na działki:
2330/1 o powierzchni 0,1629ha,
2330/2 o powierzchni 0,0166ha,
2330/3 o powierzchni 0,2356ha,

2333 o powierzchni 0,7792ha, na działki:
2333/1 o powierzchni 0,3362ha,
2333/2 o powierzchni 0,0269ha,
2333/3 o powierzchni 0,4161ha,

2334/1 o powierzchni 0,4730ha, na działki:
2334/3 o powierzchni 0,2633ha,
2334/4 o powierzchni 0,0139ha,
2334/5 o powierzchni 0,1958ha,

2334/2 o powierzchni 0,4688ha, na działki:
2334/6 o powierzchni 0,2579ha,
2334/7 o powierzchni 0,0137ha,
2334/8 o powierzchni 0,1972ha,

2347 o powierzchni 0,3790ha. na działki:
2347/1 o powierzchni 0,2448ha,
2347/2 o powierzchni 0,0250ha,
2347/3 o powierzchni 0,1092ha,

2349 o powierzchni 0,6944ha, na działki:
2349/1 o powierzchni 0,2652ha,
2349/2 o powierzchni 0,0264ha,
2349/3 o powierzchni 0,4028ha,

2350 o powierzchni 1,7592ha, na działki:
2350/1 o powierzchni 0,6809ha,
2350/2 o powierzchni 0,6044ha,
2350/3 o powierzchni 1,0139ha,

9



2351 o powierzchni 1,2232ha, na działki:

2351/1 o powierzchni 0,4526ha,
2351/20 powierzchni D,0451ha,

2351/3 o powierzchni 0,7255ha,

2353 o powierzchni 0,lOlOha, na działki:

2353/1 o powierzchni 0,0218ha,

2353/2 o powierzchni 00792ha,

2354 O powierzchni 00954ha, na działki:
2354/1 o powierzchni O,0215ha,
235412 o powierzchni O,0739ha,

2356 o powierzchni 0,2757ha, na działki:

2356/1 o powierzchni 0,1930ha,
2356/2 o powierzchni 0,0187ha,
2356/3 o powierzchni 0,0640ha,

2357 o powierzchni 0,2767ha, na działki:

2357/1 o powierzchni 01975ha,
2357/2 o powierzchni O1OlBSha,
2357/3 o powierzchni 0,0607ha,

2360/3 o powierzchni 1 „0930ha, na działki:

2360/4 o powierzchni 0,4470ha,
2360/5 o powierzchni 0,0426ha,
2360/6 o powierzchni 0,6034ha,

2385/1 o powierzchni 0,8158ha, na działki:

2385/2 o powierzchni 0,4645ha,

2385/3 o powierzchni 00446ha,
2385/4 o powierzchni 0,3066ha,

2386/1 o powierzchni 03792ha, na działki:

2386/3 o powierzchni 0,3336ha,
2386/4 o powierzchni 0,0308ha,
2386/5 o powierzchni 0,0148ha,

2386/2 o powierzchni 0,3738ha, na działki:

2386/6 o powierzchni 0,3322ha,
2386/7 o powierzchni 0,0305ha,
2386/Bo powierzchni 0,Olllha,

2388 o powierzchni 2,8973ha, na działki:

2388/1 o powierzchni 06074ha,
2388/2 o powierzchni 00635ha,

2388/3 o powierzchni 22264ha,

2389 o powierzchni 0,8494ha, na działki:

2389/1 o powierzchni 0,5766ha,

2389/2 o powierzchni 0lllBha,

2389/3 o powierzchni 0l6lOha,

2500/7 o powierzchni 00507ha, na działki:

2500/17 o powierzchni 0,0496ha,

2500/18 o powierzchni 0OOllha,

2500/9 o powierzchni 1 „2492ha, na działki:

2500/15 o powierzchni 0,0273ha,
2500/16 o powierzchni 1,2219ha,

2500/11 o powierzchni 1 2694ha, na działki:

2500/130 powierzchni 1 „2578ha,

2500/14o powierzchni 0,Oll6ha,

2502 o powierzchni 24150ha, na działki:

2502/1 o powierzchni 1 „0935ha,
2502/2 o powierzchni 0,8349ha,
2502/3 o powierzchni 0,4866ha,

2508 o powierzchni 0,2316ha, na działki:

2508/1 o powierzchni 0,1504ha,
25DB/2 o powierzchni D,0156ha,
2508/3 o powierzchni 00656ha,

2511/5 o powierzchni 1,2659ha, na działki:

2511/18 o powierzchni 0,0506ha,
2511/19o powierzchni 1,2153ha,

251 1/12 o powierzchni 0,4133ha, na działki:

2511/20o powierzchni 00135ha,

2511/21 o powierzchni 0,3998ha,

2511/13 o powierzchni 06806ha, na działki:

2511/22 o powierzchni 0,0328ha,
2511/23 o powierzchni 0,6478ha,

2511/14 o powierzchni 0,1929ha, na działki:

2511/24o powierzchni 0,OlD8ha,

2511/25 o powierzchni 0,lB2lha,

2511/17 o powierzchni 01242ha, na działki:

2511/26 o powierzchni 0,Ol4Oha,
2511/27 o powierzchni 0,llO2ha,

2849/4 o powierzchni 0,0420ha, na działki:

2849/7 o powierzchni 0OlYOha,

2849/8 o powierzchni 0,0230ha,

2849/6 o powierzchni 0,1643ha, na działki:

2849/9 o powierzchni 01260ha,

2849/10 o powierzchni 0,0383ha,

2896/9 o powierzchni D,0325ha, na działki:

2896/10 o powierzchni D0140ha,

2896/11 o powierzchni 0,0185ha,
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2897/7 o powierzchni 0,0296ha, na działki: 2924/6 o powierzchni 0,2509ha, na działki:
2897/Bo powierzchni 0,0258ha, 2924/90 powierzchni 0,0619ha,
2897/90 powierzchni 0,0038ha, 2924/100 powierzchni 0,lBOOha,

2907/6 o powierzchni 0,0684ha, na działki: 2925/4 o powierzchni 0,1363ha, na działki:
2907/90 powierzchni 0,OOl7ha, 2925/9 o powierzchni 0,1315ha,
2907/10 o powierzchni 0,0667ha, 2925/10 o powierzchni 0,0048ha,

2913/15 o powierzchni 0,0649ha, na działki: 2925/6 o powierzchni 02191 ha, na działki.
2913/190 powierzchni 0,O600ha, 2925/7 o powierzchni 0,0128ha,
2913/20 o powierzchni 0,0049ha, 2925/80 powierzchniO,02063ha,

2913/18 o powierzchni O,0623ha, na działki: 2926/1 o powierzchni 0,0997ha, na działki:
2913/21 o powierzchni 0,0597ha, 2926/40 powierzchni D,0925ha,
2913/22 o powierzchni 0,0026ha, 2926/5 o powierzchni 0,0072ha,

2914/12 o powierzchni 0,1292ha, na działki: 2927/1 o powierzchni 0,OBODha, na działki:
2914/13 o powierzchni 0,1153ha, 2927/4 o powierzchni 0,0751ha,
291 4/14o powierzchni 0,0139ha, 2927/5o powierzchni 0,0O5Bha,

2915/16 o powierzchni 0,1 840ha. na działki: 2930/12 o powierzchni 0,1 245ha, na działki:
2915/19 o powierzchni 0,1425ha, 2930/17 o powierzchni 0,1174ha,
2915/20 o powierzchni 0,O4lSha, 2930/18 o powierzchni 0,OO7lha,

2920/9 o powierzchni 0,0208ha, na działki: 2931/8 o powierzchni 0,lOB6ha, na działki:
2920/100 powierzchni 0,0143ha, 2931/9 o powierzchni 0,lOl3ha,
2920/11 o powierzchni 0,OO6Sha, 2931/10 o powierzchni 0,0073ha,

2921/12 o powierzchni 0,1939ha, na działki: 2932/10 o powierzchni 0,0528ha, na działki:
2921/17 o powierzchni 0,0262ha, 2932/13 o powierzchni 0,0477ha,
2921/18 o powierzchni 0,1677ha, 2932/14 o powierzchni 0,OOSlha,

2921/140 powierzchni 0,4435ha, na działki: 2933/bo powierzchni 0,0394ha, na działki:
2921/15 o powierzchni 0,3132ha, 2933/15 o powierzchni 0,0341ha,
2921/16 o powierzchni 0,1303ha, 2933/16 o powierzchni 0,0053ha,

2922/6 o powierzchni 0,0949ha, na działki: 2938/4 o powierzchni 0,0322ha, na działki:
2922/10 o powierzchni 0,0752ha, 2938/5 o powierzchni 0,0039ha,
2922/11 o powierzchni 0,0197ha, 2938/6 o powierzchni 0,0283ha,

2922/Bo powierzchni 0,0518ha, na działki: 2939/4o powierzchni 0,0341 ha, na działki:
2922/12 o powierzchni 0,0142ha, 2939/5 o powierzchni 0,OlOlha,
2922/13 o powierzchni 0,0376ha, 2939/6 o powierzchni 0,0240ha,

2923/40 powierzchni 0,2070ha, na działki: 2945/14 o powierzchni 0,O9Olha, na działki:
2923/7 o powierzchni 0,1766ha, 2945/17 o powierzchni 0,0057ha,
2923/8 o powierzchni 0,0304ha, 2945/18 o powierzchni 0,0844ha,

2923/6 o powierzchni 0,11 S2ha, na działki: 2946/14 o powierzchni 0,1 332ha, na działki:
2923/90 powierzchni 0,0323ha, 2946/15 o powierzchni 0,0227ha,
2923/10 o powierzchni 0,0829ha, 2946/16 o powierzchni 0,lbOSha,

2924/4 o powierzchni 0,4528ha, na działki: 2947/12o powierzchni 0,1588ha, na działki:
2924/7 o powierzchni 0,4130ha, 2947/14 o powierzchni 0,0232ha,
2924/8 o powierzchni 0,0398ha, 2947/15 o powierzchni 0,1356ha,
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2948/140 powierzchni 0,1953ha, na działki: 5878/2o powierzchni 0,4084ha, na działki:
2948/150 powierzchni 0,0349ha 5878/30 powierzchni 0,0749ha,

2948/16 o powierzchni 0,1604ha, 5878/4 o powierzchni 0,0267ha,

2949/12 o powierzchni 0,2180ha, na działki: 5878/5 o powierzchni 03068ha,

2949/170 powierzchni 0,0247ha 5693/14 o powierzchni 1,7564ha, na działki:
2949/180 powierzchni 0,1933ha, 5893/190 powierzchni 0,6203ha,

2950/20 ° powierzchni O,1488ha, na działki: 5893/20 o powierzchni 0,4351ha,

2950/21 o powierzchni 0,OlSOha 5893/21 o powierzchni 0,7OlOha,

2950/22 o powierzchni 0,1338ha, 5905/150 powierzchni 0,1097ha, na działki:

2951/21 o powierzchni 0,1647ha, na działki: 5905/180 powierzchni 0,0978ha

2951/22o powierzchni 0,OO4Bha 5905/190 powierzchni 0,01 l9ha,

2951/23 o powierzchni 0,1599ha, 5909/60 powierzchni 0,2293ha, na działki:

3936 o powierzchni 0,1137ha, na działki: 5909/13 o powierzchni 0,lO4Bha

3936/1 o powierzchni 0,0579ha 5909/14 o powierzchni 0,1245ha,

3936/2 o powierzchni 0,0303ha, 5965/1 o powierzchni 0,3944ha, na działki:

3936/3 o powierzchni 0,0255ha, 5965/4 o powierzchni 0,2159ha

5820/1 o powierzchni 2,0054ha, na działki: 5965/5 o powierzchni 0,1785ha,

5820/3 o powierzchni Q,6095ha 5966/1 o powierzchni 00065ha, na działki:

5820/4 o powierzchni 0,0721ha, 5966/5 o powierzchni 0006 iha

5820/5 o powierzchni 1,1238ha, 5966/6 o powierzchni 00004ha,

5872 o powierzchni 2,7409ha, na działki: 5966/2 o powierzchni 0,0985ha, na działki:
5872/1 o powierzchni 1,0496ha 5966/3 o powierzchni o0229ha

5872/2 o powierzchni 0,1032ha, 5966/4 o powierzchni 00756ha,
5872/3 o powierzchni 1,5881 ha, 5967/1 o powierzchni 0,21 35ha, na działki:

5873 o powierzchni 1,1602ha, na działki: 5967/6 o powierzchni 0,2120ha

5873/1 o powierzchni 0,2947ha 5967/7 o powierzchni 0,OOlSha,

5873/2 o powierzchni 0,0803ha, 5967/3 o powierzchni 0,1564ha, na działki:
5873/3 o powierzchni 0,7852ha, 5967/4 o powierzchni 0,1540ha

5874 o powierzchni 0,7429ha, na działki: 5967/5 o powierzchni 0,0024ha,

5874/1 o powierzchni 0,2397ha, 5974/5 o powierzchni 0,0634ha, na działki:
5874/2 o powierzchni 0,0553ha, 5974/6 o powierzchni 0,0553ha
5674/3 o powierzchni 0,4479ha, 5974(70 powierzchni 0006 iha,

5875 o powierzchni 2,2492ha, na działki: 5981/61 o powierzchni 0,3052ha, na działki:
5875/1 o powierzchni 0,8574ha, 5981/1 28 o powierzchni 0,2609ha
5875/2 o powierzchni 0,000Sha, 5981/1 29 o powierzchni 0,0443ha,
5875/3 o powierzchni 0,0433ha, 5981/62 O powierzchni 0,1225ha, na działki:
5875/4 o powierzchni 1,3480ha, 5981/1 26 o powierzchni 0,Ol4Oha

5981/1 27 o powierzchni 0,lOBSha.
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2. Położonych w obrębie 16 Oględów, przedstawiony na mapach z projektem podziału nieruchomości
w skali 1:1000, wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętych do ewidencji materiałów państwowego
zasobu geodeznego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Staszowskiego w dniu
04.01 .2017r., pod numerem ewidencyjnym G.6642 y.2793.2016, oznaczonych numerami działek:

283/2 o powierzchni 1 „8600ha, na działki: 285 o powierzchni 1 „9300ha, na działki:
283/3 o powierzchni 1 „8373ha 285/1 o powierzchni 1 „6249ha
283/4o powierzchni 0,0227ha, 2B5/2 o powierzchni 0,0814ha,

284 o powierzchni 1 „8500ha, na działki: 285/3 o powierzchni 0,2237ha,

284/1 o powierzchni 1,7102ha 2860 powierzchni 1,8500ha, nadziałki:
284/2 o powierzchni 0,0665ha, 286/1 o powierzchni 1,6018ha
284/3 o powierzchni 0,0533ha, 286/2o powierzchni 0,0717ha,

286/3 o powierzchni 0,1765ha,

671 o powierzchni 0,9200ha, na działki:
671/1 o powierzchni 0,7615ha
671/2 o powierzchni 0,0937ha,
671/3 o powierzchni 0,0648ha.

Podział nieruchomości przedstawiono na załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji, składającym się
z map z projektem podziału nieruchomości w skali 1:1000 wraz z wykazem zmian gruntowych
i wykazem synchronizacyjnym (od Nr 2.1 do Nr 24).

IV. 1. Stwierdzam, że następujące nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren
planowanej inwestycji drogowej, z mocy prawa stają się własnością Województwa
Świętokrzyskiego, z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna:

POWIAT STASZOWSKI
Miasto i Gmina Staszów

obręb Ol Miasto Staszów, numery ewidencyjne działek: 2308/2, 2309/2, 2310/2, 2311/2, 2312/5,
2314/2, 2315/2, 2316/2, 2317/2, 2318/2, 2319/2, 2320/2, 2321/2, 2322/2, 2326/2, 2327/2, 2328/2,
2330/2, 2333/2, 2334/4, 2334/7, 2347/2, 2349/2, 2350/2, 2351/2, 2353/1, 2354/1, 2356/2, 2357/2,
2360/5, 2385/3, 2386/4, 2386/7, 2388/2, 2389/2, 2500/14, 2500/15, 2500/18, 2501, 2502/2, 2508/2,
2511/9, 2511/10, 2511/18, 2511/20, 2511/22, 2511/24, 2511/26, 2849/7, 2896/7, 2896/10, 2897/9,
2907/9, 2913/20, 2913/22, 2914/14, 291 5/20. 2920/7, 2920/11, 2921/17, 2921/16, 2922/9, 2922/11,
2922J12, 2923/8, 2923/9, 2924/8, 2924/9, 2925/7, 2925/10, 2926/5, 2927/5, 2930/16, 2931/10,
2932/14, 2933/16, 2937/2, 2938/5, 2939/5, 2945/17, 2946/15, 2947/14, 2948/15, 2949/17, 2950/21,
2951/22, 3936/2, 5820/4, 5872/2, 5873/2, 5874/2, 5875/2, 5875/3, 5878/4, 5905/18, 5909/13,
5966/4, 5967/7, 5967/5, 5074/7, 5961/127, 5981/129,

obręb 18 Ogledów. numery ewidencyjne działek: 283/4, 284/2, 285/2, 286/2, 671/2.

2. Wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa wyżej, ustali w odrębnych
postępowaniach Wojewoda Świętokrzyski.

V. 1. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do
wypowiedzenia przez właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli nieruchomości stanowiące własność Województwa
Świętokrzyskiego, przeznaczone na pasy drogowe, zostały uprzednio wydzierżawione, wynajęte lub
użyczone. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie.
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2. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność

Województwa Świętokrzyskiego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa
z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
3. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały

ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się
ostateczna, prawa te wygasają.

VI. Zatwierdzam projekt budowlany.

Zatwierdzam projekt budowlany inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej

Nr 764— obwodnicy Staszowa etap L
Projekt budowlany stanowi załącznik Nr 3, składający się z 12 części (od Nr 3.1 do Nr 3.12).

Projekt budowlany został opracowany w miesiącach listopad i grudzień 2016r.

Autorzy projektu:
Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu:
Branża drogowa:
mgr inż. Andrzej Kasprzyk — uprawnienia budowlane, nr ewid. SWKJO14BIPOOD/06, do

projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWKIBDIOQ62IO7),

mgr inż. Agnieszka Żaba-Żabińska — uprawnienia budowlane, nr ewid. SWKJO131/P000/1O, do

projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa (nrewid. SWK1BDIQO37I11),

Branża sanitarna:
mgr inż. Andrzej Król — uprawnienia budowlane, nr ewid. SWKIO169/POOSIQ9, do projektowania

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa (nrewid. SWKJIS/0017/1O),

Branża telekomunikacyina:
Jerzy Matyja — uprawnienia budowlane, Nr 0451/97/U, do projektowania w specjalnościach

instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii,

instalacji i urządzeń liniowych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr

ewid. SWK/BT10346105),

Branża elektroenergetyczna:
mgr inż. Andrzej Kowalski — uprawnienia budowlane, nr ewid. PDKIQ212IPWOEIOY, do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Podkarpackiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nrewid. PDKIIE/1379/O1),

mgr inż. Artur Wieloch — uprawnienia budowlane, nr ewid. SWK/0093/PWOE11 1, do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWKJIEJO146/1 1),
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Branża konstrukcyjna:
mgr inż. Ryszard Stokłosa — uprawnienia budowlane, nr ewid. PDKJOOS6/POOK!03, do
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Podkarpackiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. PDK/BM/0245/04).

Sprawdzaipcy projekt:
Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu:
Branża drogowa:
mgr inż. Agnieszka Wychowaniec-Sitarska — uprawnienia budowlane, nr ewid. SWK/0250/PBD/15,
do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, członek Świętokrzyskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nrewid. SWKfBD/0045/16),

Branża sanitarna:
mgr inż. Emil Markiewicz — uprawnienia budowlane, nr ewid. SWK/0045/POOS/1O, do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK]lSIO145I1O),

Branża telekomunikacyina:
mgr inż. Jarosław Struski — uprawnienia budowlane, nr ewid. 5WK10046/ZIIOT/06, do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w specjalności telekomunikacyjnej, w ograniczonym zakresie I stopnia, członek
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK1BTIOO79IO8),

Branża elektroenergetyczna:
mgr inż. Piotr Mączka — uprawnienia budowlane, nr ewid. PDKIOO95IPOOEIO6, do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid.
PDK11E10267106),

mgr inż. Janusz Ambroziewicz — uprawnienia budowlane, nr ewid. SWK/0048/POOE/06, do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa (nrewid. SWK/1E11604101).

VII. Określam szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót
budowlanych.
1. Przy realizacji inwestycji należy zachować wszystkie warunki i wymagania określone w projekcie
budowlanym oraz wymagania wynikające z warunków technicznych inwestycji i opinii zawartych
w części opisowej projektu zagospodarowania terenu.
Roboty budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem warunków i stanowisk organów wydanych
na wniosek i będących w dyspozycji Inwestora, którymi są:
— decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.07.2014r., znak:

WOO.l-4210.7.2013.AM.24 o środowiskowych uwarunkowaniach i z dnia 1O.05.2016r., znak:
WOO-l.421 0.7.201 3.AM.29,

— postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 30.05.2017r.,
znak: WOO-ll.4242.11.2017.AM.4 w którym określił warunki i uzgodnił realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia drogowego,
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— decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 18.11.2016r., znak: OŚ.6341.28.2016.IIIA udzielająca

pozwolenia wodnoprawnego,

— zgoda na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej inwestycji do istniejącego kolektora

kanalizacji deszczowej z dnia 15.11.2016r, znak IKOŚ.7021.83.2016.lII, warunki techniczne na
odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z dnia 23.09.2016r,,

znak IKOŚ.7021.83.2016.llI i uzgodnienie projektu wykonawczego w zakresie odwodnienia drogi

z dnia 28.1 2.2016r., znak IKOŚ.7021 .97.2016.111 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie,

— warunki techniczne wydane przez TK Telekom z dnia 2D.09.2016r., znak LBPSs-506-0438/16

oraz uzgodnienie z dnia 12.12.2016r., znak LBPSs-508-0571/16,

— warunki techniczne Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przebudowy sieci szerokopasmowej

z dnia 17,08.2016r., znak BSI-I.052.180.2016 oraz uzgodnienie z dnia 02.01.2017r, znak OSI-

111.052.2.2017,

— warunki techniczne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie

przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 22.08.2016r., znak: L.dz 1404/16

i uzgodnienie z dnia 04.01.201 7r., znak: L.dz. 56/17,

— warunki techniczne PKP Energetyka przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15kV

relacji GPZ Staszów — PT Grzybów kolidującej z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym z dnia

30.08.2016r., znak ERD4j-5529R/2016 wraz z uzgodnieniem z dnia 29,12.2016r., znak ERD4f-

5501/63/2016,

— warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. z dnia 24.10.2016r., znak: RE3/RP/10/5/1284/2016

oraz znak: RE3/RP/10/5/1285/2016, z dnia 13.10.2016r., znak: RE3/RMJW/10/190/2016 wraz

z uzgodnieniami z dnia 26.12.2016r., znak: RM/12/234/2016 i znak: RM/12J233/2016,

— warunki techniczne Orange Polska S.A. przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej

z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym z dnia 06.09.2016r., znak TODDKLU/JU.215-

54740/16 wraz z uzgodnieniem z dnia 29.12.2016r., znak TODDKLU/JU.21 5-86059/16,

— warunki techniczne PKP Utrzymanie w Krakowie przebudowy sieci z dnia 18.10.2016r., znak

UTM3-504-5211201 6,

— warunki techniczne Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Tamowie przebudowy sieci

gazowej średniego ciśnienia oraz zabezpieczenia sieci wysokiego ciśnienia z dnia 14.10.2016r.,

znak PSGyIII/ZTI/18W/4A4633/16-162i1/16 i uzgodnienie z dnia 30.12.2016r., znak

PSGBVIII/zrI/1 8U/467226/17-1/1/1 7,

— opinia PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z dnia 03.1 1.2016r, znak W13b 076/2016/059,

— opinia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07.11.201 6r., znak IZORA-505-67/2016,

— opinia PKP Energetyka S.A. zdnia 10.11.2016r., znak ERD4j-554114/2016,

— opinia PKP Utrzymanie Region Utrzymania w Krakowie z dnia 07.11.2016r., znak UTM3-504-

560/2016,

— opinia Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie z dnia 16.11.2015r., znak

KNLu4.6141.188.2016.MG/2 PKP S.A.,

— postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.10.2016r., znak: IR.ll.7840.1.58.2016,

o udzieleniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne ich usytuowanie w zakresie bezpośredniego polaczenia jezdni głównej DW 764

z dodatkowymi jezdniami klasy D,
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- postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.12.2016r, znak IR.Il.7840.4.32.2016,

o udzieleniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych od zapisów zawartych w ustawie

z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1727),

— protokół z narady koordynacyjnej z dnia O1.12.2016r., znak: G.6630.yl.63.2016 Zespołu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

2. Terminy rozbiórki:

- istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania — do października

201 Br.,
- tymczasowych obiektów budowlanych — w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia robót

budowlanych objętych niniejszą decyzją.

VIII. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

1. Nakładam na Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 14 ust.

1 ustawy z dnia 7 lipca 1 994r. Prawo budowlane - t.1. Dz. U. z 201 7r., poz. 1332) w specjaInościach

- drogowej (art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy) lub innej upoważniającej do wykonywania robót

w przedmiotowym zakresie,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) ww. ustawy) lub innej upoważniającej do

wykonywania robót w przedmiotowym zakresie,

zgodnie z wymaganiami 2 ust. 1 pkt 13a). 14b) i 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest

wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością

realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:

a) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także

zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa

wart. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;
c) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2

ustawy Prawo budowlane.

3. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia

zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54 ustawy Prawo budowlane).

4. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót

budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy

organ nadzoru budowlanego.
5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem

o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

6. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego

przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane. Wniosek

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia

obowiązkowej kontroli budowy.
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IX. Określam obowiązek dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Planowana inwestycja polegająca na budowie drogi wojewódzkiej Nr 764 — obwodnicy Staszowa

etap będzie wiązała się z potrzebą dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia

terenu, która koliduje z inwestycją.

Budowie/przebudowie, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami

podlegać będzie:

- sieć teletechniczna:

obręb Ol Miasto Staszów, numer ewidencyjny działki: 2511/17(2511/27),

- sieć elektroenergetyczna:
obręb Ol Miasto Staszów, numery ewidencyjne działek: 2321 (2321/1, 2321/3), 2322 (2322/1,

232213), 2326 (2326/1, 2326/3), 2327 (2327/1), 2351 (2351/1), 2354 (2354/2), 2386/2 (2386/6),
2387/1, 2388 (2388/1, 2388/3), 2480, 2483, 2483/2, 2489, 2490, 2492, 2497, 2499, 2500/7

(2500/17), 2500/8, 2500/9 (2500/16), 2500/11 (2500/13). 2502 (2502/1), 2503, 2504, 2509, 2510,
2511/4, 2511/5 (2511/19). 2511/12 (2511/21), 2511/13 (2511/23). 2511/16, 2511/17 (2511/27),

2923/6 (2923/10), 2924/6 (2924/10), 2925/4 (2925/9), 2926/3, 3999/1, 5820/1 (5820/3, 5820/5),

5875 (5875/1, 5875/4), 5878/2 (5878/5), 5893/14 (5593/21), 5931/1, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945,

5947/2, 5959, 5951/86, 5981/88,

obręb 18 Oględów, numery ewidencyjne działek: 285 (285/3), 286 (286/1, 286/3),

- sieć wodociagowa:
obręb 01 Miasto Staszów, numer ewidencyjny działki: 2511/13 (2511/23),

- sieć kanalizacii sanitarnej:
obręb Ol Miasto Staszów, numer ewidencyjny działki: 2953/7.

X. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku dokonania

budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zezwalam na wykonanie tego

obowiązku.
1. W związku z koniecznością budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, poza liniami

rozgraniczającymi, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru

zielonego, opisaną jako: „proj. linia wyznaczająca teren niezbędny dla budowy lub przebudowy sieci

uzbrojenia terenu” zezwalam na założenie i przeprowadzenie sieci uzbrojenia terenu na

nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

obręb Ol Miasto Stasz6w, numery ewidencyjne działek: 2321 (2321/1, 2321/3), 2322 (2322/1,

2322/3), 2326 (2326/1, 2326/3), 2327 (2327/1), 2351 (2351/1), 2354 (2354/2), 2386/2 (2386/6),

2387/1, 2388 (2388/1, 2388/3), 2480, 2483, 2485/2, 2489, 2490, 2492, 2497, 2499, 2500/7

(2500/17), 2500/5, 2500/9 (2500/16), 2500/11 (2500/13), 2502 (2502/1), 2503, 2504, 2509, 2510,

2511/4, 2511/12 (2511/21), 2511/13 (2511/23), 2511/16, 2511/17 (2511/27), 2923/6 (2923/10),

2924/6 (2924/10). 2925/4 (2925/9), 2926/3, 2953/7, 3999/1, 5820/1 (5820/3, 5820/5), 5875 (5875/1,

5875/4), 5878/2(5878/5), 5893/14(5893/21), 5931/1, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945, 5947/2, 5959,

obręb IB Ogledów, numery ewidencyjne działek: 285 (285/3). 286 (286/1, 286/3).
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Dla realizacji obowiązków budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu określam
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wymienionych powyżej, polegające na obowiązku
udostępnienia nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia sieci oraz wykonania niezbędnych
do tego celu robót budowlanych.
Przebieg budowanych/przebudowywanych sieci infrastruktury technicznej został przedstawiony na
załączniku Nr 3.1 do decyzji.
Zobowiązuję inwestora, tj. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kie”cach, do
przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po ułożeniu odcinka sieci i jej
odebraniu przez zarządcę sieci, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne
trudności lub koszty, Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na podstawie
odrębnej decyzji administracyjnej.
Zobowiązuję właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości do udostępnienia ww.
nieruchomości w celu dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub
czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci uzbrojenia terenu.

2. W związku z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, poza liniami rozgraniczającymi,
w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru zielonego, opisaną
jako: proj. linia wyznaczająca teren niezbędny dla budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu”,
zachodzi konieczność wykonania robót związanych z ww. przebudową oraz rozbiórką odcinków
sieci. Zezwalam na wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla realizacji ww. przebudowy oraz
rozbiórki odcinków sieci, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
numerami działek:

obreb Ol Miasto Staszów, numery ewidencyjne działek: 2511/5 (2511/19), 2511/13 (2511/23),
5981/86, 5981/88.
Zakres robót związanych z ww. przebudową został przedstawiony na załączniku Nr 3.1 do decyzji.
Zobowiązuję Inwestora, tj. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, do
przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu robót, a jeżeli
byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, Inwestor będzie
zobowiązany do zapłaty odszkodowania na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej.

Xl. Określam obowiązek dokonania budowy/przebudowy zjazdów.
Planowana inwestycja będzie wiązała się z konieczności przebudowy zjazdów na działkach:
obręb Ol Miasto Staszów, numery ewidencyjne działek: 2511/12 (2511/21), 2511/13 (2511/23),
2511/17 (2511/27).

XII. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku
dokonania budowylprzebudowy zjazdów oraz zezwalam na wykonanie tego obowiązku.
W związku z koniecznością budowy/przebudowy zjazdów, poza liniami rozgraniczającymi, w
granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną kolom pomarańczowego
opisaną jako: „proj. linia wyznaczająca teren niezbędny dla budowy lub przebudowy zjazdóW,
zezwalam na wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla realizacji ww. budowy/przebudowy, na
nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
obręb Ol Miasto Stasiów, numery ewidencyjne działek: 2511/12 (2511/21), 2511/13 (2511/23),
2511/17 (2511/27).
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Dla realizacji obowiązku budowy/przebudowy zjazdów określam ograniczenia w korzystaniu

z nieruchomości wymienionych powyżej, polegające na obowiązku udostępnienia nieruchomości

w celu wykonania ww. budowy/przebudowy zjazdów.
Zobowiązuję Inwestora, tj. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, do

przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po przebudowaniu zjazdu, a jeżeli

byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, Inwestor będzie

zobowiązany do zapłaty odszkodowania na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej.

XIII. Określam termin wydania nieruchomości, wydania nieruchomości i opróżnienia lokali

oraz innych pomieszczeń, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

W Kielcach, działającemu w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wymienionych

w pkt. 1.1 sentencji decyzji i wskazanych w liniach rozgraniczających teren, oznaczonych linią
przerywaną koloru różowego, na załączniku Nr I do niniejszej decyzji, na 120 dzień od dnia,

w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających

z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

XIV. 1. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
2. Rygor natychmiastowej wykonalności zobowiązuje do:

- niezwłocznego wydania nieruchomości, wydania nieruchomości i opróżnienia lokali i innych

pomieszczeń,
- uprawnia Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego

w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, do faktycznego objęcia w posiadanie

nieruchomości,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

XV. Przedmiotowa decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę

do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Uzasadnienie

W dniu 05.O1.2017r. do tul. organu wpłynął wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu

Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,

uzupełniony pismem z dnia 01.02.2017r., pisma bez znaku, o wydanie decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów — DW Nr 764” —

etap I na terenie miasta i gminy Staszów, w którym zawado również prośbę o przeprowadzenie

ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
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inwestycja objęta wnioskiem będzie realizowana w województwie świętokrzyskim, na terenie
powiatu staszowskiego. Jest ona częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest budowa
układu obwodnicowego miasta Staszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764.

W ramach zadania objętego niniejszą decyzją (etap 1) planowana jest m.in. budowa: nowego
odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 — obwodnicy miasta Staszowa, dwóch rond, dróg dojazdowych,
chodników i ciągu pieszo-rowerowego przy rondach oraz odwodnienia drogi. Ponadto w ramach
inwestycji planowana jest budowa/przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa/przebudowa
zjazdów, budowa miejsca obsługi podróżnych wraz z miejscem kontroli pojazdów, budowa ekranów
akustycznych, rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni, ogrodzeń, budowli kubaturowych oraz
wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

W myśl art. ha ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze
zm.) zwanej dalej specustawą, wojewoda w odniesieniu do dróg wojewódzkich wydaje decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 b ust. I specustawy do wniosku zostały dołączone uzyskane przez
Inwestora opinie: Zarządu Województwa Świętokrzyskiego — uchwała Nr 1924/16 z dnia
09.11 .2016r, Zarządu Powiatu w Staszowie — uchwała Nr 78/16 z dnia 04.11.201 6r. oraz Burmistrza
Miasta i Gminy Staszów — pismo z dnia 31 .10.2016r., znak: IPP-l.7021 .31.201 6.yll.

Do wniosku Inwestor dołączył zgodnie z art. lid ust. 1 specustawy:
- mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
- mapy w skali 1:1000 przedstawiające projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian
gruntowych, przyjęte do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
prowadzonego przez Starostę Staszowskiego, sporządzone zgodnie z przepisami odrębnymi,
- określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Województwa
Świętokrzyskiego,
- określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa wart. 12 ust.
7 ustawy z dnia 7 lipca l994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 20l7r., poz. 1332), aktualnymi na
dzień opracowania projektu,
- opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 16.ll.2016r, znak:
ZS.224.4.55.2016,
- opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20.Ol.2017r.,
znak: ZU-460-6-40-1/l 6,
- opinię Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Delegatura
w Sandomierzu zdnia 28.1O.2016r., znak: IN-UR-DS.5152.2B3.3.2016.A,
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- wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne tj.:

• ostateczne decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia:

28.07.2014r., znak: WOO.l-4210.7.20i3.AM.24 o środowiskowych uwarunkowaniach

i 1O.05.lOi6r., znak: WOO-l.42i0.7.2013.AM.29,

• ostateczną decyzję Starosty Staszowskiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego z dnia

13.11.2016r., znak: OŚ.5341.28.2W6.IIIA.

Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja znajduje się poza terenem: transeuropejskiej sieci

drogowej, miejscowości uzdrowiskowych, obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich

portów i przystani, górniczym oraz linii kolejowej - niewymagane zatem było uzyskanie pozwoleń,

postanowień i opinii, o których mowa w art. lid ust. 1 pkt 7a iB lit. a), b), c) i g) specustawy.

Do wniosku dołączono postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z dnia

22.11.2016r., znak: KIE.5120.153.2016.ZR o braku terenów górniczych w obszarze planowanej

inwestycji.
Inwestor dołączył również do wniosku wystąpienia do PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, PKP

Polskie Linie Kolejowe, w których wniósł o uzgodnienie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do art. 53

ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz o wydanie opinii z art. 11 d ust. B lit. g specustawy.

Przedlożone przy wniosku opinie z dnia 03.11.2016r, znak: Wl3b 076/2016/059, z dnia

07.11.2W 6r., znak: IZORA-505-67/201 6 i z dnia 16.11.201 6r., znak: KNLu4.61 41.188.201 6.MG/2

dotyczyły jedynie uzgodnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew

i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii

kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów

przeciwpożarowych. W związku z tym Inwestor dołączył oświadczenie, że załączone opinie spełniają

wymóg z art. lid ust. 8 lit. g specustawy.

W związku z tym, że niektóre rozwiązania projektowe zawarte we wniosku z dnia

05,01.2017r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej różniły się od ustaleń

określonych w decyzji z dnia 28.07.20l4r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

inwestycji drogowej, Inwestor zgodnie z art. 88 ust. 2 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.

z 2016r. poz. 353 ze zm.) dołączył Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:

Budowa układu obwodnicowego m. Staszów - DW Nr 764”- Etap I opracowany w grudniu 2016r.

przez zespół autorski — Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, Oddział w Kielcach. Tym

samym postanowiono o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach

postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. ha

ust. 4 specustawy).

Na podstawie . wniosku Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda

Świętokrzyski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej.

O wszczęciu postępowania oraz możliwości wypowiedzi i zastrzeżeń do zebranych dowodów

w przedmiotowej sprawie, strony postępowania zostały powiadomione zgodnie z art. lid ust. 5 - 8

specustawy tj. poprzez zawiadomienie z dnia 13.02.2017r., znak: SPN.lll.7820.i.1.2017 wysłane
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wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem na
adres wskazany w ewidencji gruntów budynków, a także poprzez obwieszczenie z dnia
13.02.2017r., znak: jw., zamieszczone w dniach 16.02,2017r. — 03.03.2017r na tablicy ogłoszeń
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, a także w prasie lokalnej
dotyczącej terenu powiatu staszowskiego. tj. w „Tygodniku Nadwiślańskim” w dniu 16.02.2017r.
Ww. zawiadomieniem z dnia 13.02.2017r. Wojewoda Świętokrzyski poinformował również
o przekazaniu zgodnie z art. 89 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, dokumentów dołączonych do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnosząc o uzgodnienie warunków
reabzacji przedsięwzięcia.
Uzgodnienie to jest częścią procedury ponownego przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko dokonywanej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko1 właściwym do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W dniu 08.03.2017r. pismem znak: WOO-ll.4242.11.2017.AM.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Kielcach zwrócił się z prośbą o zapewnienie udziału społeczeństwa
w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa układu obwodnicowego m. Staszów - DW Nr 764” - Etap I. O możliwości udziału
w postępowaniu dot. ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
o sposobie składania uwag i wniosków powiadomiono zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 w związku z art.
88 ust. 1 pkt 1 i art. go ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
tj. poprzez obwieszczenie z dnia 15.03.201 7r., znak: SPN.lll.7820.1 .1.2017 zamieszczone w dniach
23.03.2017r. — 29.04.2017r. na tablicach ogłoszeń i stronach intemetowych Biuletynu Informacji
Publicznej: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Urzędu Miasta i Gminy
w Staszowie, a także w prasie lokalnej dotyczącej terenu powiatu staszowskiego, tj. w Tygodniku
Nadwiślańskim” w dniu 23.03.201 7r.
Z uwagi na fakt, że Inwestor nie wnioskował o zorganizowanie rozprawy administracyjnej otwartej
dla społeczeństwa, tut. organ jej nie przeprowadził.
W trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa, w wyznaczonym terminie wskazanym
w obwieszczeniu Wojewody Świętokrzyskiego, tj. od 31.03.2017r. do 29.04.2017r., nie wpłynęły
żadne zastrzeżenia i wnioski.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał w dniu 30.05.2017r. postanowienie
znak: WOO-ll.4242.11,2017.AM.4, w którym określił warunki i uzgodnił realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia drogowego.
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Mając na uwadze zapisy art. 92 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który

stanowi że postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska uzgadniające warunki

realizacji przedsięwzięcia wiąże organ właściwy dla wydania decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej, tul. organ nałożył na Inwestora obowiązek wykonania analizy poreałizacyjnej

(pkt II ppkt 2.4 sentencji decyi).

W związku z przekazaniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

postanowienia z dnia 30.05.2017r uzgadniającego i określającego warunki realizacji inwestycji, lut.

organ na podstawie art. 10 li art. 49 Kpa, mając na uwadze przepisy art. lid ust. 5 i 6 ustawy

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

zawiadomił strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie.

Zawiadomienie to nastąpiło w drodze obwieszczenia z dnia 08.06.2017r., znak:

SPN.llI.7820.i.1.2017 zamieszczonego w dniach od 12.06.2017r. do 26.06.2017r. na tablicach

ogłoszeń i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej:

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz

sołectwa Oględów, a także w prasie lokalnej dotyczącej terenu powiatu staszowskiego,

tj. w,,Tygodniku Nadwiślańskim” wdniu 15.06.2017r.

Ponadto wystano zawiadomienie z dnia 08.06.2017r., znak: jw. właścicielom lub użytkownikom

wieczystym nieruchomości

W trakcie prowadzonego postępowania z aktami zgromadzonymi w sprawie zapoznał się Pan Lech

Brzyszcz, współwłaściciel działek nr ewid. 2950/20 i 2951/21 ob. Ol Stasiów. Telefonicznie

o postępowaniu została poinformowana Pani Stefania Zgutczyńska, współwłaścicielka działki nr

ewid. 2333 ob. 01 Staszów oraz Pani Maria Siatka (poprzez pocztę elektroniczną) — Naczelnik PKP

S.A., będącego użytkownikiem działek 2922/6, 2922/6, 5981/61, 5981/62 ob. 01 Staszów.

W toku prowadzonego postępowania pisemne uwagi i wnioski dot. drogi wojewódzkiej Nr 764

złożyli:
- Pani Elżbieta Florys — Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

w Staszowie, pismem z dnia 19.01.2017r., nie zgodziła się z załączonym do wniosku projektem

budowlanym, ponieważ zawiera on jeden zjazd na działkę, na której znajduje się okręgowa stacja

kontroli pojazdów obsługująca samochody ciężarowe. Wg wnosiącej, jeden zjazd uniemożliwa

prawidłowy wjazd i wyjazd na stację kontroli pojazdów.

- Pani Urszula Szczechura i Pana Marian Szczechura we wspólnym piśmie z dnia 19.06.2017r.

kwestionują projekt przebudowy sieci wodociągowej, który nie uwzględnia ich przyłącza. W związku

z tym wyrażają zaniepokojenie, iż zostaną pozbawieni dostępu do wody.

Mając na uwadze wniesione zastrzeżenia i uwagi Wojewoda Świętokrzyski pismami z dnia

03.02.2017r. i z dnia 22.06.2017r. zwrócił się do Inwestora celem zajęcia stanowiska. Inwestor

odpowiedział pismami z dnia 14.02.2017r., znak: ŚZDW.R-DD.4110.105.2017.MG oraz z dnia

10.07.201 7r, znak: ŚZDW.R-DD.41 10.478.201 7.MG.

W odniesieniu do uwag Pani Elżbiety Florys stwierdził, że rozwiązania projektowe w pełni

odpowiadają warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dworzec PKS ma zapewniony wygodny, funkcjonalny i bezpieczny zjazd w krn 0+086,3 od strony

ul. Krakowskiej oraz bezpośredni zjazd publiczny z obwodnicy w km 0+8777. Okręgowa Stacja

Kontroli Pojazdów ma zapewniony wjazd i wyjazd zjazdem publicznym w krn 0+877,7 drogi

wojewódzkiej Nr 764. Teren, którym dysponuje PKS tj. plac manewrowy o wymiarach 16m x 2Dm,
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z możliwością powiększenia do 16m x 24m wg opinii projektanta zapewnia możliwość zawracania
pojazdom ciężarowym, co pokazano na załączonych rysunkach analizy przejezdności. Budowa
obwodnicy Staszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 nie powinna wpłynąć negatywnie na
działalność gospodarczą należącej do spółki PKS stacji diagnostycznej poprzez uniemożliwienie
obsługi samochodów typu TIR oraz taboru spółki.

Odnośnie uwag Państwa Szczechura wyjaśnił, że mapa do celów projektowych nie ujmowała
przyłącza wody jak również nie wskazano konieczności przebudowy tego przyłącza w warunkach
technicznych. Projektant nie miał możliwości przeprojektowania tego przyłącza. Jednocześnie
Inwestor zapewnił w piśmie z dnia 1O.07.2017r., że odtworzenia przyłączy wody, które zostaną
zlikwidowane, leży w jego gestii.

Dodatkowo wpłynęły pisma Pana Krzysztofa Cukierskiego i Pana Roberta Cukierskiego z dnia
27.02.2017r. informujące o zmianach w sytuacji prawnej działek, będących ich własnością, które tut.
Organ uwzględnił w postępowaniu.
Do tut. urzędu wpłynęło również pismo Pani Stafanh Zgutczyńskiej z dnia 19.04.2017r., na które
Wojewoda Świętokrzyski odpowiedział odrębnym pismem z dnia 22.05.2017r., znak:
SPN.III.7820.1.1.2017 oraz pisma Pani Danuty Staneta z dnia 10.05.2017r, 17.05.2017r.,
25.06.2017r., w których Pani Staneta informuje o domniemanym prawie własności do działek
objętych niniejszą decyzją. Wojewoda Świętokrzyski w piśmie z dnia 22.05.2017r., znak:
SPN.IlI.7820.1.1.2D17 poinformował Panią Danutę Stanetę kto i na jakiej podstawie jest uznawany
za stronę w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W dniu 19.06.2017r. wpłynęło pismo podpisane przez Panią Annę Brzyszcz i Pana Lecha Brzyszcz,
w którym stwierdzają, że przeniesienie własności działek o nr ewid. 2950/21 i 2951/22 na rzecz
Województwa Świętokrzyskiego może nastąpić po wcześniejszej wycenie. Na . działkach
znajduje się skład materiałów budowlanych.
Ponadto do tut. organu wpłyneły uwagi Pana Wiesława Lelakowskiego, który jest użytkownikiem
wieczystym działki nr ewid. 5981/63, obręb 01 m. Staszów, która nie jest objęta niniejszą inwestycją.
W piśmie z dnia 12.01.2017r. Pan Lelakowski podnosił kwestie braku zjazdu z planowanej
obwodnicy na działkę oraz fakt, że taka sytuacja spowoduje spadek wartości nieruchomości. Mając
na uwadze, iż Pan Lelakowski nie był stroną postępowania, Jego uwagi zostały przesłane do
zarządcy drogi wojewódzkiej, zgodnie z właściwością.
Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przy piśmie z dnia 30.01 „2017r.,
znak: ŚZDW.R-DD.4110.82.2017.MG przekazał do wiadomości tut. organu pismo z dnia
11.01.201 7r., znak: ŚZDW.R-DD,41 10.029.201 7.MG będące odpowiedzią do Pana Lelakowskiego.
Zgodnie z treścią w. pisma działka o nr ewid. 59B1/53 ma zapewnioną komunikację z drogą
wojewódzką, poprzez drogę dojazdową Nr 2. Ze względu na prowadzoną przez Pana
Lelakowskiego działalność gospodarczą, droga posiada wyższe parametry w porównaniu z innymi
drogami dojazdowymi. Ponieważ projektuje się drogę klasy G, komunikacja z nią zapewniona jest
poprzez drogi dojazdowe, a budowa dodatkowych zjazdów pociągałaby obniżenie bezpieczeństwa
użytkowników drogi wojewódzkiej.
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W związku z wniesionymi uwagami oraz biorąc pod uwagę stanowisko przedstawione przez
Inwestora, tut. organ zważył, co następuje:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie zgodnie ze skróconym wypisem ze
skorowidza działek z dnia 10.03.2017r. jest użytkownikiem wieczystym działki w ob. 01 Staszów o nr

ewid.: 2511/10 - w całości przeznaczonej pod drogę, a także działek, które niniejszą decyzją zostaną
podzielone tj.:
2511/12 na działki onr ewid.: 2511/200 noW. 0,0135ha - przeznaczoną pod drogę i 2511/21 O pow.
0,3998ha - pozostającą w dotychczasowym władaniu,
2511/13 na działki o nr ewid.: 2511/22 o pow. 0,0328ha - przeznaczoną pod drogę i 2511/230 pow.
0,6478ha - pozostającą w dotychczasowym władaniu,
2511/14 na działki o nr ewid.: 2511/24 o pow. 0,01 O8ha - przeznaczoną pod drogę i 2511/25 o pow.
0,1821ha - pozostającą w dotychczasowym władaniu,
2511/17 na działki o nr ewid.: 2511/26 o pow. 0,Ol4Oha - przeznaczoną pod drogę i 2511/270 pow.
0,1 lO2ha - pozostającą w dotychczasowym władaniu.

Pani Urszula Szczechura i Pan Marian Szczechura, zgodnie ze skróconym wypisem ze skorowidza
działek, z dnia 10.03.2017r. są właścicielami działki nr ewid. 2949/12 o pow. 0,2180ha, która

niniejszą decyzją zostaje podzielona na działki o nr ewid.: 2949/17o pow. 0,0247ha - przeznaczoną
pod drogę i 2949/180 pow. 0,1933ha - pozostającą w dotychczasowym władaniu.

Pani Anna Brzyszcz i Pan Lech Brzyszcz, zgodnie ze skróconym wypisem z ze skorowidza działek
z dnia 10.03.2017r., są właścicielami działek o nr ewid.: 2950/20 i 2951/21, które niniejszą decyzją
zostaną podzielone odpowiednio na działki o nr ewid.:
2950/20 na działki: 2950/21 o pow. 0,0150 ha - przeznaczoną pod drogę i 2950/220 pow. 0,1338 ha
- pozostającą w dotychczasowym władaniu,
2951/21 na działki: 3951/22 o pow. 0,0048 - przeznaczoną pod drogę i 2951/23 o pow. 0,1599 ha -

pozostającą w dotychczasowym władaniu.

Zgodnie z art. ha ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

wydaje się na wniosek właściwego zarządcy drogi. Zarządca drogi, który jest jednocześnie

inwestorem przedsięwzięcia drogowego, decyduje o treści i zakresie wniosku w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Do kompetencji organu wydającego decyzję

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie należy korekta bądź zmiana lokalizacji, czy

przebiegu granic inwestycji. Organ nie może oceniać racjonalności czy też słuszności przyjętych we

wniosku rozwiązań projektowych, gdyż postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację danej

inwestycji drogowej toczy się na wniosek zarządcy drogi, którym to wnioskiem organ administracji

jest związany. To bowiem Inwestor dokonuje wyboru najkorzystniejszych w jego ocenie rozwiązań

odnoszących się do planowanego przez niego przedsięwzięcia drogowego. Organ administracji

wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest upoważniony jedynie do oceny

czy wnioskowana inwestycja nie pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa, czy złożony wniosek

spełnia wymogi zawarte w przepisach prawa i czy jest zgodny z przepisami specustawy. Skoro więc

Inwestor, na skutek wniesionego wniosku nie zmienił przebiegu (lokalizacji) projektowanego pasa

drogowego, to tut. organ zobligowany jest wydać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej zgodnie z wnioskiem zarządcy drogi.
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Brak zgody na przebieg inwestycji przez nieruchomości należące do stron postępowania
nie upoważnia organu do wydania decyzji o odmowie zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej. Zaznacza się, że zgoda właścicieli nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej nie jest wymagana przepisami prawa.

Odnosząc się do kwestii wykonania dodatkowego zjazdu na działkę Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej należy zaznaczyć, iż specustawa określa zasady i warunki
przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, natomiast kwestie dotyczące budowy,
przebudowy zjazdów reguluje ustawa z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (t. j. Dz. U z
2016r., poz. 1440 ze zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 1 tej ustawy budowa lub przebudowa zjazdu nateży
do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji
administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu,
z zastrzeżeniem ust. 2 ww. przepisu. Gdy koniecznym jest utworzenie nowego zjazdu, zezwolenie
na jego usytuowanie wydaje właściwy zarządca drogi na wniosek, a wykonanie zjazdu należy do
zainteresowanego. Na nieruchomość Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Inwestor
zaplanował jeden zjazd publiczny z nowo projektowanej drogi. Zjazd posiada parametry zgodne
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016r., poz. 124).

Odnośnie uwag Państwa Szczechura, to należy stwierdzić, że zgodnie z przepisami art. lit
ust. 1 specustawy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozstrzyga m.in.
o wymaganiach dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. Inwestycja nie utrudni
dostępu do korzystania zwody czy kanalizacji.
W kwestii stanowiska Państwa Brzyszcz należy zaznaczyć, że zgodnie z wnioskiem Inwestora
niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, który uprawnia Dyrektora
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego, do faktycznego objęcia w posiadanie nieruchomości oraz uprawnia
da rozpoczęcia robót budowlanych.

Za przejęcie działki lub części działki z przeznaczeniem pod drogę, zgadnie z ustawą
o szczegółnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
należy się odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom
nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do
nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu
nieruchomości
w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości
z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania (art. 18 ust. 1 specustawy)
w odrębnym postępowaniu przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (art. 12 ust. 4a specustawy).

Załącznik Nr 1 do decyzji określa linie rozgraniczające teren.
Załącznik Nr 2 do decyzji został opracowany w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia i997r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 20i6r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
(Dz. U. Nr 268, poz. 2663).
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Załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji stanowi projekt budowlany. Zatwierdzony projekt

budowlany jest kompletny, został sporządzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia

budowlane oraz jest zgodny z wymogami ochrony środowiska, co stwierdzono po sprawdzeniu m,

in.:
- zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

tj. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.

z2016r., poz. 124),
- kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń

i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20

ust. 1 pkt lb ustawy Prawo budowlane,
- wykonania i sprawdzenia projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane

oraz wymagane zaświadczenia wydane przez izbę samorządu zawodowego o przynależności do tej

izby, aktualne na dzień opracowania projektu,

- zgodności projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności

określonymi w decyzjach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia

28.07.2014r., znak: WOO.l-4210.7.2013.AM.24 o środowiskowych uwarunkowaniach i z dnia

10.05.2016r., znak: WOO-l.4210.7.2013.AM.29 oraz postanowieniu z dnia 30.05.2017r., znak:

WOO-II.4242. 11.201 7.AM.4 uzgadniającym realizację inwestycji.

Tut. organ zgodnie z wymogami art. lii specustawy w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane nałożył na Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie postępowania dotyczącego wydania przedmiotowej decyzji, w związku

z wnioskiem Inwestora, przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, o której

mowa w ustawie z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.). Inwestor wniósł o ponowną ocenę. mając na

uwadze zmiany w projekcie budowlanym w odniesieniu do lokalizacji ekranów akustycznych (inna

lokalizacja w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 1 czerwca 2017r zmian w ustawie z dnia

14 czerwca 1960r. — Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących m. in. wprowadzenia

w postępowaniu administracyjnym mediacji, tut. organ stwierdza, że charakter sprawy (tj. wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) oraz ustawowy termin na jej wydanie

wskazują na brak celowości zastosowania mediacji w niniejszym postępowaniu.

W związku z wnioskiem Inwestora, z którego wynika potrzeba budowy/przebudowy: sieci

uzbrojenia terenu i zjazdów poza liniami rozgraniczającymi teren, tut. organ stwierdził konieczność

określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości — zgodnie z art. llf ust. 1 pkt 8 lit. i)

specustawy.
Ponadto tut. organ zezwoł na dokonanie budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów,

w myśl art. 1 lf ust. 1 pkt 8 lit. j) specustawy.
Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze

nieruchomości — art. 12 ust. 3 specustawy.
Jednocześnie w sentencji decyzji zamieszczono informację o skutkach prawnych: powstających

z chwilą uzyskania przez niniejszą decyzję waloru ostateczności, itak:
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- w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 specustawy nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren,
ustalonymi w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy prawa
własnością Województwa Świętokrzyskiego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się
ostateczna,
- za nieruchomości przejęte na własność Województwa Świętokrzyskiego należy się
odszkodowanie, a jego wysokość ustalona zostanie w odrębnym postępowaniu prowadzonym przez
organ wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej — zgodnie z art. 12 ust. 4a
i ust. 4b specustawy.
Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, tut. organ określił termin wydania nieruchomości, wydania
nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.
Ponadto poinformowano o innych skutkach prawnych, wynikających w szczególności z art. 19
specustawy, tj.
- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez
właściwego zarządcę drogi umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli nieruchomości stanowiące własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczone na pasy
drogowe1 zostały uprzednio wydzierżawione, wynajęte lub użyczone; za straty poniesione na skutek
rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie.
Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Województwa
Świętokrzyskiego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa oraz jeżeli na
nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione
ograniczone prawa rzeczowe, prawa te wygasają.

Mając na uwadze art. 17 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, w myśl którego wojewoda, na wniosek właściwego zarządcy
drogi, nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej
wykonalności, tut. organ przychylił się do wniosku Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Kielcach działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
i przedmiotowej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Za nadaniem takiego rygoru
przemawia ważny interes społeczny i gospodarczy.
Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie przede wszystkim odciążenie układu komunikacyjnego
miasta Staszów, który na chwilę obecną przejmuje ruch z trzech dróg wojewódzkich, co wyraźnie
rzutuje na zaniżenie komfortu życia mieszkańców miasta jak i kierowców poruszających się
omawianym szlakiem komunikacyjnym. Przeniesienie ruchu, w szczególności tranzytowego,
poprawi również bezpieczeństwo użytkowników ruchu kołowego i pieszo-rowerowego.
Inwestycja bedzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dnia
21.11.2016r podpisana została umowa wstępna tzw. Pre-umowa, dotycząca przygotowania
projektu pozakonkursowego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów, wraz
z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ocesęki, układ obwodnicowy Staszowa;
dł. ok 45km/Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. Nr 764f”. Należy zaznaczyć, iż przedsięwzięcie
objęte decyzją Nr 11/17 Wojewody Świętokrzyskiego (etap 1) jest elementem większego
zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest budowa układu obwodnicowego miasta Staszów w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 764. Dla fragmentu obwodnicy (etap II i IV) Wojewoda Świętokrzyski wydał
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji, a dla pozostałych etapów prowadzi postępowania
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w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak możliwości

rozpoczęcia robót budowlanych będzie wiązal się z utratą środków finansowych zabezpieczonych

na ten cel w budżecie Województwa Świętokrzyskiego.
Szybka realizacja planowanej inwestycji przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy

bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko.

Warunki określone w decyzji uwzględniają opinie organów, które Inwestor dołączył do wniosku

o wydanie decyzji oraz uwzględniają wymogi przepisów, w tym m. in.:

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 201 5r, poz. 2031 ze zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. J. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.

z2016r., poz. 124),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.),
- ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.

U. z2016r., poz. 353 ze zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury

i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie czternastu dni od dnia jej

doręczenia.
W przypadku zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia doręczenie uważa się za

dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827)
Inwestorjest zwolniony od opłaty skarbowej.

Załączniki.
Nr 1 (od Nr 1.1 do Nr 1.6) —4 egz. - Mapa w skali 1:500 pn.: Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”
(6 arkuszy).
Nr 2 (od Nr 2.1 do Nr 2.4) — 4 egz. - Mapa z projektem podziału nieruchomości w skali 1:1000 wraz
z w4<azem zmian gruntowych, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego prowadzonego
przez Starostę Staszowskiego.
Nr 3 (od Nr 3.1 do Nr 3.12)—4 egz. — Projekt budowlany.
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Otrzymują:

1. Pan Damian Urbanowski

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
25-602 Kielce. ul_Jagiellońska 72 (wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3—2 egz.).

2. Pozostałe strony w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i w urzędowym publikatorze
teleinformatycznym — Biuletynie Informacji Publicznej: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz w prasie lokalnej — Tygodniku Nadwiślańskim.

3. a/a

Do wiadomości:

1. Oddział Skarbu Państwa i Odszkodowań, w/m.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów — ePUAP.

3. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (wraz z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3 — 1
egz.).

4. Zarząd Województwa ŚWiętokrzyskiego — ePUAP.
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