
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 08-05-2018

Znak: SPN.III.7820.1.35.2017

Decyzja Nr 6/18
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b, art. 11d, art. 11f, art. 11i ust. 1, art. 12, art. 16 ust. 
2, art. 17, art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) oraz 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1257 ze zm.) na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 19.12.2017r., uzupełniony pismami z dnia: 
29.01.2018r., znak: CK-DK78-CHL-45/2018 i 18.04.2018r., znak: CK-DK78-CHL-370/2018, 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości 
Chlewice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, polegającego na 
budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 
z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie 
i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie 
odwodnienia

zezwalam na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie ścieżki rowerowej, dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu 
drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, oświetlenia drogowego i kanału 
technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, przebudowie zatoki autobusowej 
i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia, w ciągu drogi krajowej Nr 78 (od km 
173+640 do km 174+177), na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew, 
w następujący sposób:

I. Określam linie rozgraniczające teren. 

Linie rozgraniczające teren określono linią przerywaną koloru fioletowego, opisaną jako 
„projektowana linia rozgraniczająca”, na mapie w skali 1:500 pn.: „Mapa z proponowanym 
przebiegiem drogi”, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
Poza ww. liniami rozgraniczającymi teren, na załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, został 
wyznaczony obszar, oznaczony linią przerywaną koloru jasnozielonego opisaną jako: „zajęcie 
terenu niezbędnego do przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu”, na którym realizowana 
będzie przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu.
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1. Linie rozgraniczające teren, wyznaczające pas inwestycji drogowej, obejmują 
nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT WŁOSZCZOWSKI 
Gmina Moskorzew
obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 27 (27/1, 27/2), 463 (463/1, 463/2),
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 691/5 (691/6, 691/7), 906 (906/1, 
906/2), 907 (907/6, 907/7).

2. Obszar poza liniami rozgraniczającymi teren obejmuje nieruchomość oznaczoną 
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki, na którym realizowana będzie 
przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu: 
POWIAT WŁOSZCZOWSKI 
Gmina Moskorzew
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numer ewidencyjny działki: 906 (906/2).

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

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.
Realizacja inwestycji nie powoduje zmian w istniejących powiązaniach drogi krajowej Nr 78 
(klasy GP). W związku z powyższym utrzymuje się powiązanie poprzez skrzyżowania z:
– drogą powiatową Nr 0241T (ul. Źródłowa) – strona prawa w km 173+648 drogi krajowej 
Nr 78,
– drogą powiatową Nr 0237T – strona lewa, w km 173+872.

1.2. Parametry techniczne i zakres projektowanej inwestycji:
W ramach rozbudowy drogi krajowej Nr 78 (klasy GP) po prawej stronie drogi zaprojektowano 
m.in.:
- budowę ścieżki rowerowej szerokości 2m w ciągu drogi krajowej Nr 78, od km 173+652 do km 
174+177 drogi krajowej Nr 78,
- budowę dodatkowego pasa ruchu w celu wydzielenia relacji skrętu w lewo na skrzyżowaniu 
drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T w km 173+872,
- budowę prawostronnego pobocza w ciągu drogi krajowej Nr 78,
- przebudowę istniejącej zatoki autobusowej w km 173+718,
- budowę i przebudowę chodnika szerokości 1,5-2m oraz peronu przystankowego szerokości 
1,5m i długości 20m,
- przebudowę dwóch zjazdów indywidualnych,
- budowę przepustów pod zjazdami i chodnikiem wraz z umocnieniami wlotów i wylotów,
- rozbudowę przepustu o średnicy 80 cm pod koroną drogi krajowej nr 78 w km 173+823,
- przebudowę i budowę prawostronnego rowu otwartego, budowę rowu krytego, ścieków 
trójkątnych i skarpowych,
- przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej,
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- przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
- budowę kanału technologicznego,
- rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z przyłączami, elementów dróg (krawężniki, obrzeża, 
nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchni asfaltowa), ogrodzeń, przepustów pod zjazdami 
oraz ścianki czołowej przepustu pod drogą krajową Nr 78,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 
- wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew.

2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

2.1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w południowo - zachodniej części 
województwa świętokrzyskiego na terenie powiatu włoszczowskiego. Zakres inwestycji 
obejmuje gminę Moskorzew. Przedsięwzięcie przebiega przez tereny z zabudową 
jednorodzinną oraz tereny zadrzewione i zakrzewione, stanowiące część parku wpisanego do 
rejestru zabytków. 
Początek inwestycji znajduje się w km 173+640 drogi krajowej Nr 78 w miejscowości Chlewice, 
a koniec inwestycji w km 174+177.
Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami sieci ekologicznej Natura 2000 
oraz poza terenami objętymi pozostałymi formami ochrony - w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 142 ze zm.). Najbliżej, 
w odległości ok. 2,5km znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Białej Nidy 
PLH260013 oraz w odległości ok. 1,3km Włoszczowsko – Jędrzejowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu.
Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zawiera się w liniach rozgraniczających teren. 
Ze względu na charakter przedsięwzięcia, zrealizowana inwestycja nie będzie powodować 
przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości środowiska w zakresie hałasu oraz emisji 
zanieczyszczeń do powietrza.

2.2. Budowa ścieżki rowerowej, chodnika, dodatkowego pasa ruchu nie należy do 
przedsięwzięć mogących: zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, a więc nie wymagała uzyskania, przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgodnie 
z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 07.04.2016r., znak: 
WOO-I.070.24.2016.MM.1.

2.3. Ze względu na zakres projektowanych prac konieczna jest wycinka drzew i krzewów 
kolidujących z inwestycją, zlokalizowanych na terenie parku w Chlewicach, który jest wpisany 
do rejestru zabytków pod nr 665. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach 
decyzjami Nr 37/2018 i Nr 38/2018 z dnia 11.04.2018r., znak: ZN.DW.5142.1.53.2018 pozwolił 
i zezwolił na wycinkę i usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na terenie parku 
podworskiego w miejscowości Chlewice, na działkach o nr. ewid. 906, 907, 691 w obrębie 0003 
Kolonia Chlewice. 
W ramach inwestycji planowane są nasadzenia kompensacyjne drzew na terenie parku 
podworskiego, zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Kielcach Nr 125/2017 z dnia 29.11.2017r., znak: ZN-DW.5134.101.5.2017.

2.4. Inwestycję należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji Starosty 
Włoszczowskiego z dnia 25.10.2017r., znak: ROL.6341.50.2017.II udzielającej pozwolenia 
wodnoprawnego.
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2.5. W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujący przedmiotowe przedsięwzięcie jest 
obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności 
ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz podjąć 
działania w celu maksymalnego ograniczenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza. 
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie 
elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku 
z realizacją inwestycji.

2.6. 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 2018r., poz. 21 ze zm.).

2.7. Odwodnienie rozbudowywanej drogi krajowej Nr 78 zaprojektowano w postaci rowów 
otwartych oraz krytych. Poprzez spadki podłużne i poprzeczne wody opadowe z jezdni, ścieżki 
rowerowej, chodnika, peronu i zatoki autobusowej będą odprowadzane do otwartych rowów 
przydrożnych oraz ścieków trójkątnych i wpustów deszczowych, a dalej przykanalikami do 
kolektora rowu krytego. Wody z rowów przydrożnych będą odprowadzane rowami 
melioracyjnymi do rzeki Kwilanka.

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

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach pismem z dnia 24.08.2017r., 
znak: ZN-DW.5134.101.3.2017 pozytywnie zaopiniował planowane przedsięwzięcie oraz 
wskazał konieczność uzyskania pozwolenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Kielcach na usunięcie drzew i krzewów oraz na dokonanie nasadzeń, z uwagi na 
wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego park podworski 
w miejscowości Chlewice. 
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 ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 2187 ze zm.).

4. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa:

Budowa chodnika nie wymaga określenia warunków ze względu na potrzeby obronności 
państwa. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pismem z dnia 19.02.2018r., znak: 
WSzW_Kielce-WO.407.21.2018 nie wniósł zastrzeżeń do projektowanego przedsięwzięcia, 
jeżeli planowana inwestycja nie pogarsza parametrów przewozowych drogi krajowej Nr 78. 
Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 28.02.2018r., znak: CK-DK78-CHL-238/2018 
potwierdził, że paramenty techniczne drogi krajowej nie ulegną pogorszeniu.

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. 
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III. Zatwierdzam podział nieruchomości:

1. Położonych w obrębie 0002 Chlewice, przedstawiony na mapie z projektem podziału 
nieruchomości w skali 1:2000 wraz z wykazem zmian gruntowych, przyjętej do ewidencji 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez 
Starostę Włoszczowskiego w dniu 14.11.2017r., pod numerem ewidencyjnym 
P.2613.2017.1152, oznaczonych numerami działek:
27 o powierzchni 0,13 ha, na działki:

27/1 o powierzchni 0,0360 ha,
27/2 o powierzchni 0,09 ha,

463 o powierzchni 1,34 ha, na działki:
463/1 o powierzchni 0,0145 ha,
463/2 o powierzchni 1,33 ha.

2. Położonych w obrębie 0003 Kolonia Chlewice, przedstawiony na mapach z projektem 
podziału nieruchomości w skali 1:2000 oraz 1:5000 wraz z wykazami zmian gruntowych, 
przyjętych do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 14.11.2017r., pod numerem 
ewidencyjnym P.2613.2017.1291 oraz w dniu 04.12.2017r. pod numerem ewidencyjnym 
P.2613.2017.1352, oznaczonych numerami działek:
691/5 o powierzchni 3,80 ha, na działki:

691/6 o powierzchni 0,2696 ha,
691/7 o powierzchni 3,53 ha,

906 o powierzchni 4,40 ha, na działki:
906/1 o powierzchni 0,2788 ha,
906/2 o powierzchni 4,12 ha,

907 o powierzchni 7,11 ha, na działki:
907/6 o powierzchni 0,1632 ha,
907/7 o powierzchni 6,95 ha.

Podział nieruchomości przedstawiono na załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji, składającym się 
z map z projektem podziału nieruchomości w skali 1:5000 i 1:2000 wraz z wykazami zmian 
gruntowych (Nr 2.1 - Nr 2.4).

IV. 1. Stwierdzam, że następujące nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren 
planowanej inwestycji drogowej z mocy prawa stają się własnością Skarbu Państwa, 
z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna:
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 27/1, 463/1,
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 691/6, 906/1, 907/6.

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 Skarbu Państwa, 
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przeznaczone na pasy drogowe, zostały uprzednio wydzierżawione, wynajęte lub użyczone. Za 
straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie.
2. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu 
Państwa 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 dla przedmiotowej inwestycji drogowej. 
Projekt budowlany stanowi załącznik Nr 3, składający się z 5 części - od Nr 3.1 do Nr 3.5.
Projekt budowlany został opracowany w grudniu 2017r.

Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu:
Autorzy projektu:
Branża drogowa:

mgr inż. Andrzej Met – uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0051/POOD/13 upoważniające 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BD/0164/09),

Branża elektryczna: 

mgr inż. Tomasz Warzycki – uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0124/POOE/13 
upoważniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/IE/0115/13).

Sprawdzający projekt:
Branża drogowa:

mgr inż. Łukasz Kwaśniak – uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0147/POOD/12 
upoważniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, członek 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BD/0038/13),

Branża elektryczna: 

mgr inż. Daniel Maluszczak – uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0289/PBE/15 
upoważniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/IE/0077/16).

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 zgodnie z warunkami zawartymi w stanowiskach organów 
lub jednostek, wydanych na wniosek i będących w dyspozycji Inwestora, a mianowicie w: 
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- decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 25.10.2017r., znak: ROL.6341.50.2017.II, 
udzielającej pozwolenia wodnoprawnego,
- decyzjach Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach: Nr 37/2018 
i Nr 38/2018 z dnia 11.04.2018r., znak: ZN.DW.5142.1.53.2018 w sprawie pozwolenia 
i zezwolenia na wycinkę i usunięcie drzew i krzewów z terenu parku podworskiego oraz 
Nr 125/2017 z dnia 29.11.2017r., znak: ZN-DW.5134.101.5.2017 pozwalającej na prowadzenie 
prac pielęgnacyjnych i nasadzeń na terenie parku podworskiego,
- protokole z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z dnia 
30.11.2017r., znak: GKN.6630.96.2017.BG,
- warunkach technicznych Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 17.02.2017r., pismo bez znaku, dot. 
usunięci kolizji,
- uzgodnieniach Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie z dnia 15.11.2017r., znak: 
TD/OCZ/OME/2017-11-17/0000010 1010094293 i z dnia 30.11.2017r., znak: TD/OCZ/OME.

2. Terminy rozbiórki: 
- istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania – 
31.08.2018r.,
- tymczasowych obiektów budowlanych – nie dotyczy.

VIII. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
1. Nakładam na Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 14 
ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 
1332 ze zm.) w specjalności drogowej lub innej upoważniającej do wykonywania robót 
w przedmiotowym zakresie, zgodnie z wymaganiami § 2 ust 1 pkt 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 w art. 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.
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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.

IX. Określam obowiązek dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu.
Planowana inwestycja będzie wiązała się z potrzebą dokonania przebudowy istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu, która koliduje z inwestycją.
Przebudowie podlegać będzie sieć elektroenergetyczna, na nieruchomości położonej 
w powiecie włoszczowskim w gminie Moskorzew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
numerem działki: 906 (906/2), obręb 0003 Kolonia Chlewice.

X. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku 
dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz zezwalam na wykonanie tego 
obowiązku.
1. W związku z koniecznością przebudowy sieci uzbrojenia terenu, poza liniami 
rozgraniczającymi, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną 
koloru jasnozielonego opisaną jako: „zajęcie terenu niezbędnego do przebudowy istniejącej 
sieci uzbrojenia terenu”, zezwalam na założenie i przeprowadzenie sieci uzbrojenia terenu na 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 906 (906/2), 
obręb 0003 Kolonia Chlewice.
Dla realizacji obowiązków przebudowy sieci uzbrojenia terenu określam ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości wymienionej powyżej, polegające na obowiązku udostępnienia 
nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia sieci oraz wykonania niezbędnych do tego 
celu robót budowlanych. 
Przebieg przebudowanej sieci elektroenergetycznej został przedstawiony na załączniku Nr 1 do 
decyzji.
Zobowiązuję Inwestora, tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 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 istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub czynności 
związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci uzbrojenia terenu.

XI. Określam termin wydania nieruchomości oraz wydania nieruchomości i opróżnienia 
lokali oraz innych pomieszczeń, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, 
wymienionych w pkt. I sentencji decyzji i wskazanych w liniach rozgraniczających teren, 
oznaczonych linią przerywaną koloru fioletowego, na załączniku Nr 1 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.

XII. 1. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
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2. Rygor natychmiastowej wykonalności zobowiązuje do:
- niezwłocznego wydania nieruchomości oraz wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz 
innych pomieszczeń, 
- uprawnia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do faktycznego objęcia 
w posiadanie nieruchomości, 
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

XIII. Przedmiotowa decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi 
podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Uzasadnienie

W dniu 19.12.2017r. do tut. organu wpłynął wniosek Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, uzupełniony pismem z dnia 
29.01.2018r., znak: CK-DK78-CHL-45/2018, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w województwie świętokrzyskim na DK 78 w miejscowości Chlewice w ramach PBDK - 
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, polegającego na budowie ścieżki rowerowej, 
dodatkowego pasa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową Nr 0237T, 
oświetlenia drogowego i kanału technologicznego, przebudowie i budowie chodnika, 
przebudowie zatoki autobusowej i peronu oraz przebudowie i budowie odwodnienia.
Inwestor wniósł również o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie 
art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.), zwanej dalej 
specustawą, uzasadniając go ważnym interesem społecznym, ekonomicznym i gospodarczym.

Inwestycja objęta wnioskiem będzie realizowana w województwie świętokrzyskim 
w powiecie włoszczowskim, na terenie gminy Moskorzew w miejscowości Chlewice. W ramach 
zadania, po prawej stronie drogi krajowej Nr 78, planowana jest m.in. budowa ścieżki 
rowerowej, budowa dodatkowego pasa ruchu, budowa i przebudowa chodnika, budowa kanału 
technologicznego, przebudowa istniejącej zatoki autobusowej.

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych wydaje 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. 

Zgodnie z art. 11b ust. 1 specustawy do wniosku zostały dołączone uzyskane przez 
Inwestora opinie: Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała Nr 2973/17 z dnia 
06.09.2017r., Zarządu Powiatu Włoszczowskiego – uchwała Nr 102/17 z dnia 25.10.2017r. 
oraz Wójta Gminy Moskorzew – pismo z dnia 16.08.2017r., znak: GKZ.7010.9.2017. 

Do wniosku pełnomocnik Inwestora dołączył zgodnie z art. 11d ust. 1 specustawy: 
- mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu 
niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu (1 arkusz),
- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
- mapy w skali 1:2000 oraz 1:5000 przedstawiające projekt podziału nieruchomości wraz 
z wykazami zmian gruntowych, wpisane do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod 
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numerami ewidencyjnymi: P.2613.2017.1152, P.2613.2017.1291 oraz P.2613.2017.1352, 
sporządzone zgodnie z przepisami odrębnymi,
- określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu 
Państwa,
- 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 w art. 12 
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.), 
aktualnymi na dzień opracowania projektu,
- opinię Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 
24.08.2017r., znak: ZN-DW.5134.101.3.2017,
- wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, tj.: decyzję Starosty 
Włoszczowskiego z dnia 25.10.2017r., znak: ROL.6341.50.2017.II udzielającą pozwolenia 
wodnoprawnego, decyzje Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Kielcach: Nr 107/2017 z dnia 31.10.2017r., znak: ZN-DW.5132.101.4.2017 w sprawie 
pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na działkach o nr. ewid. 906, 907, 
691 w obrębie 0003 Kolonia Chlewice oraz Nr 125/2017 z dnia 29.11.2017r., znak: 
ZN-DW.5134.101.5.2017 w sprawie pozwolenia na prowadzenie na terenie parku 
podworskiego prac pielęgnacyjnych i nasadzeniowych.

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, gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 
Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych, górniczym, linii kolejowych - 
niewymagane zatem było uzyskanie pozwoleń, postanowień i opinii, o których mowa w art. 11d 
ust. 1 pkt 7a i 8 lit. a), b), c), e) i g) specustawy. W treści wniosku pełnomocnik Inwestora złożył 
w tej kwestii stosowne oświadczenie.
Ponadto pełnomocnik Inwestora dołączył do wniosku wystąpienie do Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o wydanie opinii w trybie art. 11d ust. 1 pkt 8d) 
specustawy dla zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszą decyzją. W ustawowym 
terminie ww. organ nie przedstawił stanowiska, zgodnie więc z art. 11d ust. 2 specustawy, 
niewydanie opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Inwestor przedłożył 
oświadczenie o niewydaniu opinii w ustawowym terminie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 pkt 10 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 2017r., poz. 1405) 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i jest wymagane dla planowanych 
przedsięwzięć mogących: zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
wskazane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze 
zm.). Planowana inwestycja nie spełnia kryteriów zakwalifikowania jej jako przedsięwzięcie, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 31, pkt 32 oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia, wobec czego 
nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
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inwestycji. Całkowita długość przedsięwzięcia nie przekracza 1 km zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 60 
rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
a ponadto projektowane przedsięwzięcie ani jego obszar oddziaływania nie znajdują się na 
terenie żadnej formy ochrony przyrody. Inwestor nie był zobligowany do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższe zostało potwierdzone w piśmie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 07.04.2016r., znak: 
WOO-I.070.24.2016.MM.1.

Na podstawie ww. wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
działającego przez pełnomocnika, 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. 11d ust. 5 - 8 specustawy tj. poprzez zawiadomienie z dnia 05.02.2018r., znak: 
SPN.III.7820.1.35.2017, wysłane wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości objętych wnioskiem na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, 
a także poprzez obwieszczenie z dnia 05.02.2018r., znak: jw., zamieszczone na tablicach 
ogłoszeń i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej: 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach 07.02.2018r. – 21.02.2018r. 
oraz Urzędu Gminy Moskorzew w dniach 07.02.2018r. – 22.02.2018r., a także w prasie lokalnej 
dotyczącej terenu powiatu włoszczowskiego, tj. w „Echu Dnia” w dniu 07.02.2018r.

W związku z upływem terminu ważności w dniu 28.02.2018r. decyzji Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach Nr 107/2017 z dnia 31.10.2017r., znak: 
ZN-DW.5132.101.4.2017 w sprawie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów, Wojewoda 
Świętokrzyski postanowieniem z dnia 19.03.2018r., znak: SPN.III.7820.1.35.2017 zawiesił z 
urzędu postepowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej do czasu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie decyzji pozwalającej na 
usunięcie drzew i krzewów z terenu parku podworskiego w miejscowości Chlewice.

O wydaniu postanowienia i możliwości zapoznania się z jego treścią strony 
postępowania zostały powiadomione poprzez zawiadomienie z dnia 20.03.2018r., znak: jw. 
wysłane wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych 
wnioskiem na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, a także poprzez 
obwieszczenie z dnia 20.03.2018r., znak: jw., zamieszczone na tablicach ogłoszeń i w 
urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej: 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach 22.03.2018r. – 05.04.2018r. 
oraz Urzędu Gminy Moskorzew w dniach 21.03.2018r. – 06.04.2018r., a także w prasie lokalnej 
dotyczącej terenu powiatu włoszczowskiego, tj. w „Echu Dnia” w dniu 22.03.2018r.

W dniu 20.03.2018r. pismem znak: SPN.III.7820.1.35.2017 tut. organ wezwał 
pełnomocnika Inwestora do przedłożenia ostatecznej decyzji pozwalającej na usunięcie drzew 
lub krzew z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

Pismem z dnia 18.04.2018r., znak: CK-DK78-CHL-370/2018 pełnomocnik Inwestora 
przedłożył ostateczne decyzje Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Kielcach: Nr 37/2018 i Nr 38/2018 z dnia 11.04.2018r., znak: ZN.DW.5142.1.53.2018 
w sprawie pozwolenia i zezwolenia na wycinkę i usunięcie drzew i krzewów znajdujących się 
na terenie parku podworskiego w miejscowości Chlewice, na działkach o nr. ewid. 906, 907, 
691 w obrębie 0003 Kolonia Chlewice.
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Mając na uwadze powyższe Wojewoda Świętokrzyski postanowieniem z dnia 
20.04.2018r., znak: SPN.III.7820.1.35.2017 podjął z urzędu zawieszone postępowanie. 
O wydaniu postanowienia i możliwości zapoznania się z jego treścią strony postępowania 
zostały powiadomione poprzez zawiadomienie z dnia 20.04.2018r., znak jw., wysłane 
wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem 
na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, a także poprzez obwieszczenie z dnia 
20.04.2018r., znak: jw., zamieszczone w dniach 23.04.2018r. – 07.05.2018r. na tablicach 
ogłoszeń i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej: 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Urzędu Gminy Moskorzew, a także 
w prasie lokalnej dotyczącej terenu powiatu włoszczowskiego, tj. w „Echu Dnia” w dniu 
23.04.2018r.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi bądź zastrzeżenia stron co 
do dowodów i materiałów zgromadzonych w sprawie. 

Zgodnie z przepisami art. 11f ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej rozstrzyga w szczególności: o wymaganiach dotyczących powiązania projektowanej 
drogi z innymi drogami publicznymi z jednoczesnym określeniem ich kategorii, określeniu linii 
rozgraniczających teren, warunkach wynikających z potrzeb ochrony środowiska, ochrony dóbr 
kultury, potrzeb obronności państwa oraz o wymaganiach dotyczących ochrony uzasadnionych 
interesów osób trzecich, zatwierdza podział nieruchomości związany z lokalizacją drogi oraz 
projekt budowlany, ustala obowiązek dokonania budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu 
oraz określa ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.

Załącznik Nr 1 do decyzji określa linie rozgraniczające teren.

Załącznik Nr 2 do decyzji został opracowany w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 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).

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. z 2016r., 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 1b 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. 
Tut. organ zgodnie z wymogami art. 11i specustawy w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane nałożył na Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Mając na uwadze zapisy art. 96a – 96e ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego, dotyczące 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. 

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, i tak: 
- w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 specustawy nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi 
teren, ustalonymi w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy 
prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna,
- za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa 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 specustawy tut. organ określił termin wydania 
nieruchomości.
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 Skarbu Państwa, przeznaczone 
na pasy drogowe, zostały uprzednio wydzierżawione, wynajęte lub użyczone; za straty 
poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie. 
Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu 
Państwa 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 i 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 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika i przedmiotowej decyzji nadał 
rygor natychmiastowej wykonalności. Za nadaniem takiego rygoru przemawia ważny interes 
społeczny i gospodarczy. 
Realizacja inwestycji przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w ciągu drogi krajowej Nr 78.  
Brak rygoru natychmiastowej wykonalności może skutkować uniemożliwieniem realizacji robót 
budowalnych zgodnie z harmonogramem. Niezrealizowanie przedmiotowej inwestycji 
w terminie, przyczyni się do utraty środków finansowych przeznaczonych na ww. zadanie. 
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”, 
ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W związku z powyższym 
tylko niezwłoczne rozpoczęcie realizacji inwestycji gwarantuje możliwość dotrzymania 
założonych terminów.
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Budowa dodatkowego pasa ruchu w celu wydzielenia relacji do skrętu w lewo na skrzyżowaniu 
z drogą powiatową Nr 0237T podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. 
poprzez zmniejszenie tzw. teoretycznych punktów kolizji, a co za tym idzie zmniejszenie 
możliwości wystąpienia zdarzeń drogowych relacji pojazd-pojazd. Projektowana poza jezdnią 
ścieżka rowerowa ochroni rowerzystów przed negatywnymi zachowaniami kierowców 
i zminimalizuje ryzyko zaistnienia zdarzeń drogowych relacji kierowca-rowerzysta. Budowa 
chodnika stanowiącego dojście do przystanku autobusowego, poprawi warunki bezpieczeństwa 
ruchu i komfort użytkowania infrastruktury drogowej przez pieszych/pasażerów.
Inwestycja poza poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego ma na celu przygotowanie 
i uruchomienie spójnej trasy rowerowej usytuowanej w ciągu drogi krajowej Nr 78. Niniejszy 
odcinek przebiegający przez miejscowość Chlewice stanowi integralną część ponad 
25 kilometrowej trasy rowerowej. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego umożliwi rozwój 
turystyki specjalistycznej poprzez powiększenie sieci tras rowerowych i przyczyni się do 
podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości zlokalizowanych wzdłuż trasy oraz 
terenów przyległych. Budowa odcinka ścieżki rowerowej będącej częścią trasy rowerowej 
prowadzonej w ciągu drogi krajowej Nr 78, na odcinku od granicy województwa 
świętokrzyskiego do miejscowości Prząsław, przyczyni się do rozbudowy lokalnej bazy 
turystycznej oraz restrukturyzacji zawodowej wsi - prowadzenia działalności gospodarczej 
pozarolniczej.

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 2017r., poz. 1496 ze zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 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. z 2016r., poz. 124),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.),
- 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. z 2018r., poz. 799 ze zm.),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 2187 ze zm.),
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 142 ze zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra 
Inwestycji i Rozwoju 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 ukazania się tego 
obwieszczenia.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
wobec Wojewody Świętokrzyskiego do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. 

Jednocześnie informuję, iż z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 
1827 ze zm.) Inwestor jest zwolniony od opłaty skarbowej.

Załączniki:
Nr 1 – 4 egz. - Mapa w skali 1:500 pn.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”.
Nr 2 (od Nr 2.1. do Nr 2.4.) – 4 egz. - Mapa z projektem podziału nieruchomości w skali 1:2000 i 1:5000 
wraz z wykazami zmian gruntowych, przyjęte do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego.
Nr 3 (od Nr 3.1. do Nr 3.5) – 4 egz. – Projekt budowlany. 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska 

Z-ca dyrektora
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Otrzymują:
1. Pan Andrzej Met - pełnomocnik Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce
(wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – 1 egz.).

2. Pozostałe strony w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i w urzędowym publikatorze 
teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
i Urzędu Gminy Moskorzew oraz w prasie lokalnej tj. w „Echu Dnia”.

3. a/a

Do wiadomości:
1. Oddział Odszkodowań, w/m.
2. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 – 1 egz.).
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce (wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – 1 egz.)
4. Wójt Gminy Moskorzew (korespondencja ePUAP)


