
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 22-11-2017

Znak: SPN.III.7820.1.22.2017

Decyzja Nr 20/17

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, 
art. 20b 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) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) na wniosek Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 26.07.2017r., pismo bez 
znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.09.2017r., znak: CK-DK78-MOS-416/2017, o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Moskorzew – Ślęcin w ramach PBDK - 
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” polegającego na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki 
rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 wraz z budową, przebudową i remontem elementów 
dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu 
jędrzejowskiego w gminie Nagłowice.

zezwalam na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi 
krajowej Nr 78 na odcinku od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, z wyłączeniem odcinka od km 
173+641 do km 174+175, wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury 
towarzyszącej, na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu 
jędrzejowskiego w gminie Nagłowice, w następujący sposób:

I. Określam linie rozgraniczające teren. 

Linie rozgraniczające teren określono linią przerywaną z kółkami koloru fioletowego, opisaną jako „linia 
rozgraniczająca teren inwestycji”, na mapie w skali 1:500 pn.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”, 
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji, składającej się z 20 arkuszy.
Poza ww. liniami rozgraniczającymi teren, na załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, zostały wyznaczone 
obszary:
- oznaczony linią przerywaną koloru czerwonego opisaną jako: „zajęcie terenu niezbędnego do budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu”, na którym realizowana będzie budowa/przebudowa infrastruktury 
technicznej,
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- oznaczony linią przerywaną koloru niebieskiego opisaną jako: „zajęcie terenu niezbędnego do budowy lub 
przebudowy zjazdów”, na którym realizowana będzie budowa/przebudowa zjazdów,
- oznaczony linią przerywaną koloru pomarańczowego opisaną jako: „zajęcie terenu niezbędnego do 
budowy lub przebudowy innych dróg publicznych”, na którym realizowana będzie budowa/przebudowa 
innych dróg publicznych,
- oznaczony linią przerywaną koloru zielonego opisaną jako: „zajęcie terenu niezbędnego do budowy lub 
przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”, na którym realizowana 
będzie budowa/przebudowa tych urządzeń,
- oznaczony linią przerywaną koloru czarnego opisaną jako: „linia terenu, na którym realizacja zadania 
odbędzie się poprzez oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością”, na którym 
realizowane będą inne roboty niezbędne dla funkcjonowania inwestycji. 

1. Linie rozgraniczające teren, wyznaczające pas inwestycji drogowej, obejmują nieruchomości 
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

POWIAT WŁOSZCZOWSKI 
Gmina Moskorzew
obręb 0010 Moskorzew, numery ewidencyjne działek: 1.160 (1.160/1, 1.160/2), 279/1 (279/3, 279/4), 
279/2 (279/5, 279/6), 280 (280/1, 280/2), 281/1 (281/3, 281/4), 281/2 (281/5, 281/6), 290/1 (290/3, 290/4), 
290/2 (290/5, 290/6), 291 (291/1, 291/2), 292 (292/1, 292/2), 293 (293/1, 293/2), 294/1 (294/3, 294/4), 
294/2 (294/5, 294/6), 295/1 (295/3, 295/4), 295/2 (295/5, 295/6), 297 (297/1, 297/2), 313 (313/1, 313/2), 
565/4 (565/7, 565/8), 565/5 (565/9, 565/10), 565/6 (565/11, 565/12), 585/1 (585/8, 585/9), 585/3 (585/10, 
585/11), 585/5 (585/12, 585/13), 585/6 (585/14, 585/15), 585/7 (585/16, 585/17, 585/18), 644 (644/1, 
644/2), 645, 

obręb 0009 Lubachowy, numer ewidencyjny działki: 49

obręb 0005 Damiany, numery ewidencyjne działek: 100/1 (100/3, 100/4), 100/2 (100/5, 100/6), 101 (101/1, 
101/2), 102/1 (102/3, 102/4), 102/2 (102/5, 102/6), 103 (103/1, 103/2), 140/1 (140/2, 140/3), 141/1 (141/2, 
141/3), 144 (144/1, 144/2), 147 (147/1, 147/2), 2.60 (2.60/1, 2.60/2), 2.61 (2.61/1, 2.61/2), 2.62 (2.62/1, 
2.62/2), 2.63 (2.63/1, 2.63/2), 2.64 (2.64/1, 2.64/2), 2.66 (2.66/1, 2.66/2), 2.67 (2.67/1, 2.67/2), 2.68 (2.68/1, 
2.68/2), 2.69 (2.69/1, 2.69/2), 2.70 (2.70/1, 2.70/2), 2.71/1 (2.71/3, 2.71/4), 2.71/2 (2.71/5, 2.71/6), 2.72 
(2.72/1, 2.72/2), 2.73 (2.73/1, 2.73/2), 81 (81/1, 81/2), 82/7 (82/8, 82/9), 84/1 (84/3, 84/4), 84/2 (84/5, 84/6), 
85/1 (85/4, 85/5), 85/2 (85/6, 85/7), 85/3 (85/8, 85/9), 86 (86/1, 86/2), 87 (87/1, 87/2), 88/1 (88/7, 88/8), 88/4 
(88/9, 88/10), 88/5 (88/11, 88/12), 88/6 (88/13, 88/14), 89/1 (89/3, 89/4), 89/2 (89/5, 89/6), 90/2 (90/3, 90/4), 
91/2 (91/3, 91/4), 92/2 (92/3, 92/4), 93/1 (93/3, 93/4), 93/2 (93/5, 93/6), 94 (94/1, 94/2), 95 (95/1, 95/2), 96 
(96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2), 98/1 (98/3, 98/4), 98/2 (98/5, 98/6), 99 (99/1, 99/2), 

obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 274/1 (274/5, 274/6), 275 (275/1, 275/2), 
423/3 (423/4, 423/5), 425/1 (425/14, 425/15), 425/2 (425/16, 425/17), 425/3 (425/22, 425/23), 425/6 
(425/18, 425/19), 425/7 (425/20, 425/21), 425/12 (425/24, 425/25), 425/13 (425/26, 425/27), 427/2 (427/5, 
427/6), 427/3 (427/9, 427/10), 427/4 (427/7, 427/8), 428 (428/1, 428/2), 429 (429/1, 429/2), 431 (431/1, 
431/2), 432 (432/1, 432/2), 433 (433/1, 433/2),434 (434/1, 434/2), 655 (655/1, 655/2), 656 (656/1, 656/2), 
657 (657/1, 657/2), 658 (658/1, 658/2), 659/1 (659/3, 659/4), 659/2 (659/5, 659/6), 660 (660/1, 660/2), 661 
(661/1, 661/2), 662 (662/1, 662/2), 663 (663/1, 663/2), 664 (664/1, 664/2), 665 (665/1, 665/2), 666 (666/1, 
666/2), 667 (667/1, 667/2), 668 (668/1, 668/2), 669 (669/1, 669/2), 670 (670/1, 670/2), 671 (671/1, 671/2), 
672 (672/1, 672/2), 673 (673/1, 673/2), 674 (674/1, 674/2), 675 (675/1, 675/2), 676 (676/1, 676/2), 677 
(677/1, 677/2), 678 (678/1, 678/2), 679 (679/1, 679/2), 680 (680/1, 680/2), 681 (681/1, 681/2), 682 (682/1, 
682/2), 683 (683/1, 683/2), 684 (684/1, 684/2), 685/1 (685/3, 685/4), 685/2 (685/5, 685/6), 686 (686/1, 
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686/2), 687 (687/1, 687/2), 688 (688/1, 688/2), 689 (689/1, 689/2), 690 (690/1, 690/2), 691 (691/1, 691/2, 
691/3, 691/4, 691/5), 790 (790/1, 790/2), 791/1 (791/5, 791/6), 792 (792/1, 792/2), 793/1 (793/3, 793/4), 
793/2 (793/5, 793/6), 794 (794/1, 794/2), 795 (795/1, 795/2), 796 (796/1, 796/2), 797 (797/1, 797/2), 798/1 
(798/4, 798/5), 798/2 (798/6, 798/7), 798/3 (798/8, 798/9), 799 (799/1, 799/2), 800 (800/1, 800/2), 801 
(801/1, 801/2), 802 (802/1, 802/2), 803 (803/1, 803/2), 804 (804/1, 804/2), 805 (805/1, 805/2), 806 (806/1, 
806/2), 807 (807/1, 807/2), 808 (808/1, 808/2), 809 (809/1, 809/2), 810 (810/1, 810/2), 811 (811/1, 811/2), 
812 (812/1, 812/2), 813 (813/1, 813/2), 814 (814/1, 814/2), 815 (815/1, 815/2), 816 (816/1, 816/2), 817 
(817/1, 817/2), 818/2 (818/3, 818/4), 819 (819/1, 819/2), 820 (820/1, 820/2), 821 (821/1, 821/2), 822 (822/1, 
822/2), 823 (823/1, 823/2), 824 (824/1, 824/2), 825 (825/1, 825/2), 826 (826/1, 826/2), 827 (827/1, 827/2), 
828 (828/1, 828/2), 829 (829/1, 829/2), 830 (830/1, 830/2), 831 (831/1, 831/2), 832 (832/1, 832/2), 833 
(833/1, 833/2), 834 (834/1, 834/2), 835 (835/1, 835/2), 836 (836/1, 836/2), 837 (837/1, 837/2), 838 (838/1, 
838/2), 839 (839/1, 839/2), 908 (908/1, 908/2), 909 (909/1, 909/2), 

obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4/1 (4/3, 4/4), 4/2 (4/5, 4/6), 5 
(5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10/1 (10/2, 10/3), 11 (11/1, 11/2), 13 (13/1, 13/2), 
20 (20/1, 20/2), 21/1 (21/3, 21/4), 21/2 (21/5, 21/6), 22 (22/1, 22/2), 156 (156/1, 156/2), 164 (164/1, 164/2), 
425 (425/1, 425/2), 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 26/1, 2.27/1, 28/1 (28/3, 28/4), 28/2 (28/5, 28/6), 
29/3, 29/5, 30/1, 31/5, 31/7, 31/9, 32/1, 37/1, 37/2 (37/3, 37/4), 2.38/1, 2.38/3 (2.38/5, 2.38/6), 2.38/4 
(2.38/7, 2.38/8),2.39/1, 2.39/2 (2.39/3, 2.39/4), 40/5, 40/6 (40/13, 40/14), 40/7, 40/8 (40/15, 40/16), 40/9, 
40/10 (40/17, 40/18), 40/11, 40/12 (40/19, 40/20), 117/1, 118/1, 119/1, 122/1, 125/1, 128/5, 128/7, 129/1, 
130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 136/1, 139/3 (139/5, 139/6), 140/1, 141/1, 142/3, 143/1, 144/1, 
145/1, 146/1, 146/2 (146/3, 146/4),147/1, 147/2 (147/3, 147/4), 148/1, 148/2 (148/3, 148/4), 149/1, 150/1, 
151/1, 152/1, 153/1 (153/2, 153/3), 1.153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 156/2 (156/3, 156/4), 157/1, 157/2 (157/3, 
157/4), 158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 164/2 (164/3, 164/4), 165/1, 166/1, 168/1, 169/1, 
2.169/1, 2.170/1, 171/1, 171/2 (171/3, 171/4), 2.171/1, 172/1, 172/2 (172/3, 172/4), 2.172/3, 2.172/5, 173/1, 
2.173/1, 174/1, 2.174/1, 2.175/1, 176/1, 2.181/1, 2.182/1, 2.183/1, 2.184/1, 2.185/1, 191/1, 191/2 (191/3, 
191/4), 345 (345/1, 345/2), 348/1, 349 (349/1, 349/2), 1125/1, 1136/1, 1145/1, 1195/1, 3170 (3170/1, 
3170/2), 

obręb 0012 Ślęcin, numery ewidencyjne działek: 3.38/1, 3.38/2 (3.38/3, 3.38/4), 3.77/1, 3.77/2 (3.77/3, 
3.77/4), 78/1, 3.79/1, 3.80/1, 376 (376/1, 376/2), 377/1, 379/1, 379/2 (379/3, 379/4). 

2. Obszar poza liniami rozgraniczającymi teren obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków numerami działek, na którym realizowane będą:

- budowa/przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu: 

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0005 Damiany, numery ewidencyjne działek: 2.63 (2.63/2), 2.64 (2.64/2), 2.69 (2.69/2), 2.70 
(2.70/2), 2.71/1 (2.71/4), 2.71/2 (2.71/6), 2.73 (2.73/2), 106, 124, 140/1 (140/3),
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 427/3 (427/10), 428 (428/2), 661 (661/2), 662 
(662/2), 663 (663/2), 668 (668/2), 669 (669/2), 691 (691/5), 830 (830/2), 831 (831/2), 838 (838/2), 939, 953, 
1102/1, 
obręb 0002 Chlewice, numer ewidencyjny działki: 9 (9/2), 
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POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 26/2, 37/2 (37/4), 2.38/3 (2.38/6), 2.38/4 (2.38/8), 
2.39/2 (2.39/4), 42/1, 42/2, 75/1, 78/1, 78/2, 79/3, 92/1, 94/1, 95/1, 95/2, 113/1, 116/1, 116/2, 122/2, 125/2, 
128/4, 128/6, 129/4, 130/2, 131/2, 132/2, 134/3, 135/2, 136/2, 139/3 (139/6), 141/2, 142/4, 143/2, 144/2, 
145/2, 146/2 (146/4), 149/2, 152/2, 153/1 (153/3), 2.153/1, 2.153/2, 154/2, 155/2, 156/2 (156/4), 157/2 
(157/4), 158/2, 159/2, 160/2, 161/3, 162/2, 163/2, 165/2, 166/2, 168/13, 2.168/13, 168/15, 168/2, 2.169/2, 
2.170/2, 172/2 (172/4), 2.172/6, 173/2, 2.173/2, 174/2, 2.174/2, 2.175/2, 176/2, 2.177, 2.182/2, 2.183/2, 
2.184/2, 2.185/2, 191/2 (191/4), 348/2, 349 (349/2), 1125/2, 1136/2, 1145/2, 1195/2, 1200, 3171, 

- budowa/przebudowa zjazdów:
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0010 Moskorzew, numery ewidencyjne działek: 280 (280/2), 281/1 (281/4), 290/1 (290/4), 291 
(291/2), 295/2 (295/6), 585/5 (585/13), 585/6 (585/15),

obręb 0005 Damiany, numery ewidencyjne działek: 2.61 (2.61/2), 2.62 (2.62/2), 2.64 (2.64/2), 2.66 
(2.66/2), 2.70 (2.70/2), 2.71/1 (2.71/4), 2.71/2 (2.71/6), 2.72 (2.72/2), 82/7 (82/9), 84/1 (84/4), 84/2 (84/6), 
85/1 (85/5), 85/2 (85/7), 85/3 (85/9), 86 (86/2), 87 (87/2), 88/5 (88/12), 88/6 (88/14), 89/1 (89/4), 89/2 (89/6), 
91/2 (91/4), 93/1 (93/4), 93/2 (93/6), 94 (94/2), 95 (95/2), 96 (96/2), 97 (97/2), 98/1 (98/4), 98/2 (98/6), 99 
(99/2), 100/1 (100/4), 100/2 (100/6), 101 (101/2), 102/2 (102/6), 103 (103/2), 141/1 (141/3), 144 (144/2), 

obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 425/1 (425/15), 425/13 (425/27), 425/2 
(425/17), 425/3 (425/23), 427/3 (427/10), 429 (429/2), 432 (432/2), 434 (434/2), 669 (669/2), 670 (670/2), 
671 (671/2), 674 (674/2), 675 (675/2), 684 (684/2), 685/2 (685/6), 686 (686/2), 687 (687/2), 688 (688/2), 
689 (689/2), 690 (690/2), 798/3 (798/9), 799 (799/2), 800 (800/2), 801 (801/2), 802 (802/2), 803 (803/2), 
805 (805/2), 806 (806/2), 807 (807/2), 809 (809/2), 810 (810/2), 811 (811/2), 812 (812/2), 817 (817/2), 
818/2 (818/4), 819 (819/2), 820 (820/2), 821 (821/2), 822 (822/2), 823 (823/2), 824 (824/2), 825 (825/2), 
826 (826/2), 828 (828/2), 829 (829/2), 832 (832/2), 836 (836/2), 837 (837/2), 

obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 2 (2/2), 3 (3/2), 4/1 (4/4), 4/2 (4/6), 9 (9/2), 10/1 (10/3), 
11 (11/2), 13 (13/2), 425 (425/2), 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 26/2, 2.27/2, 28/1 (28/4), 29/4, 29/6, 30/2, 31/6, 
2.39/2 (2.39/4), 37/2 (37/4), 40/6 (40/14), 118/2, 125/2, 129/4, 130/2, 144/2, 146/2 (146/4), 148/2 (148/4), 
150/2, 152/2, 155/2, 169/2, 2.170/2, 2.173/2, 2.174/2, 2.175/2, 176/2, 2.182/2, 1136/2, 1195/2, 1200, 3170 
(3170/2), 
obręb 0012 Ślęcin, numery ewidencyjne działek: 78/2, 3.79/2, 3.80/2,

- przebudowa innych dróg publicznych:
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0010 Moskorzew, numer ewidencyjny działki: 282,
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numer ewidencyjny działki: 425/6 (425/19),
obręb 0002 Chlewice, numer ewidencyjne działki: 463,

- przebudowa urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
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obręb 0010 Moskorzew, numery ewidencyjne działek: 401/3, 401/6, 402, 644 (644/2), 
obręb 0005 Damiany, numer ewidencyjny działki: 2.67 (2.67/2), 
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 192, 272,
obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 6 (6/2), 163, 164 (164/2),

- inne roboty budowlane, na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością: 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numer ewidencyjny działki: 155/2.

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), 
a tym samym projektowanych ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników z innymi drogami 
publicznymi. W związku z powyższym utrzymuje się powiązanie poprzez skrzyżowania z:
– drogą powiatową Nr 0237T – strona lewa, w km 168+756,
– drogą powiatową Nr 0236T – strona lewa w km 170+521, 
– drogą gminną Nr 350007T – strona lewa w km 172+792,
– drogą gminną Nr 350034T – strona prawa w km 173+535,
– drogą powiatową Nr 0241T – strona prawa w km 173+648, 
– drogą gminną Nr 351006T – strona lewa w km 176+533.
Lokalizacja i dostępność do dróg publicznych krzyżujących się z drogą krajową Nr 78 na odcinku od km 
168+550 do km 179+421 znajdujących się poza planowanymi robotami budowlanymi objętymi niniejszą 
decyzją pozostaje bez zmian.

1.2. Parametry techniczne i zakres projektowanej inwestycji:
W ramach rozbudowy drogi krajowej Nr 78 (klasy GP) od km ok. 168+488 do km ok. 179+429, 
zaprojektowano m.in.:
- budowę ciągu pieszo – rowerowego od km 168+550 do km 173+225 po lewej stronie drogi krajowej 
Nr 78, długości ok. 4658m:
 zlokalizowanego za rowem od km 168+550 do km 170+521, o parametrach:

▪ szerokość - od 3,0m do 4,0m,
▪ szerokość opaski gruntowej – 0,2m - 0,5m,

 umiejscowionego przy jezdni od km 170+521 do km 171+239, o parametrach:
▪ szerokość - od 3,0m do 4,0m,
▪ szerokość opaski gruntowej – 0,2m - 0,5m,
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 zlokalizowanego za rowem od km 171+239 do km 173+225, o parametrach:
▪ szerokość – 3,0m, 
▪ szerokość opaski gruntowej – 0,2m - 0,5m, 

- budowę ścieżki rowerowej od km 173+222 do km 173+641 po prawej stronie drogi krajowej 
Nr 78, długości ok. 410m:
 zlokalizowanej za pasem zieleni, o parametrach:

▪ szerokość – 2,0m, 
▪ szerokość opaski gruntowej – 0,2m,

- budowę ścieżki rowerowej od km 174+175 do km 174+479 po prawej stronie drogi krajowej 
Nr 78, długości ok. 303m;
 zlokalizowanego za rowem, o parametrach:

▪ szerokość – 2,0m, 
▪ szerokość pobocza obustronnego - 0,5m, 

- budowę ciągu pieszo – rowerowego od km 174+476 do km 179+421 po lewej stronie drogi krajowej 
Nr 78, długości ok. 4931m, 
 zlokalizowanego za rowem, w km: od 174+476 do 175+324, od 175+397 do 175+508, od 175+586 do 
175+700, od 175+830 do 176+202, od 176+373 do 176+485, od 176+549 do 176+565, od 176+806 do 
179+421, o parametrach: 

▪ szerokości - 3,0m,
▪ szerokość opaski gruntowej – 0,2m - 0,5m,

 umiejscowionego przy jezdni, za pasem dzielącym szerokości 2m, w km: od 175+324 do 175+397, od 
175+508 do 175+586, od 175+700 do 175+830, od 176+202 do 176+373, o parametrach: 

▪ szerokości - 3,0m,
▪ szerokość opaski gruntowej – 0,2m - 0,5m,

 umiejscowionego przy jezdni za pasem dzielącym szerokości 1m, w km od 176+485 do 176+549,
 umiejscowionego przy jezdni za pasem dzielącym szerokości ok. 4m, w km od 176+565 do 176+806,
- budowę chodników po lewej stronie drogi krajowej Nr 78 w km: od168+514 do 168+550, od 173+224 do 
173+249 i od 174+462 do 174+477, zlokalizowanego za rowem, o parametrach:

▪ szerokości 1,5m,
▪ szerokość - od 3,0m do 4,0m,
▪ szerokość pobocza obustronnego - 0,5m

- budowę kanału technologicznego pod ciągiem pieszo – rowerowym i ścieżką rowerową,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
- remont pobocza drogi krajowej Nr 78 w km od 168+514 do km 168+550 i od km 179+421 do km 179+429 
– szerokość – 1,5m, 
- budowę/przebudowę przepustów pod zjazdami, pod drogą krajowa Nr 78 i na rzece Kwilanka 
w km 173+194,
- budowę/przebudowę odwodnienia pasa drogowego, w tym budowę/przebudowę rowów otwartych 
trawiastych, rowów otwartych umocnionych, rowów krytych i drenaży, 
- przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej,
- rozbiórkę: ogrodzeń i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- rozbiórkę m.in.: budynku mieszkalnego, części tuneli ogrodniczych (szklarnia/cieplarnia), ogrodzeń, 
szamba, studni betonowych, elementów drogi, itp.,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową chodnika,
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- przeniesienie elementów małej architektury, tj. zmiana lokalizacji kapliczki na działkę o nr ewid. 155/2, 
obręb Jaronowice,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego i poziomego.

2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

2.1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w południowo - zachodniej części województwa 
świętokrzyskiego na terenie powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego. Zakres inwestycji obejmuje gminy 
Moskorzew i Nagłowice. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w większości na terenach z zabudową 
jednorodzinną, przebiega również przez tereny lasów i użytki rolne. 
Początek inwestycji znajduje się w km 168+488 drogi krajowej Nr 78 w gminie Moskorzew, a koniec 
inwestycji w km 179+429 drogi krajowej Nr 78 w gminie Nagłowice. Z opracowania wyłączono odcinek od 
km 173+641 do km 174+175 w miejscowości Chlewice.
Planowane przedsięwzięcie na terenie powiatu jędrzejowskiego zlokalizowane jest w granicach 
Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwałą 
Nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2013r. dotyczącą 
wyznaczenia ww. obszaru (Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 3311)
Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami sieci ekologicznej Natura 2000. Najbliżej, 
w odległości ok. 1,5 km znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Białej Nidy PLH260013. 
Ponieważ przedmiotowa inwestycja ma charakter inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) zakazy 
obowiązujące na obszarach chronionego krajobrazu jej nie dotyczą. 
Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach linii określających zakres realizacji 
przedsięwzięcia. Ze względu na charakter inwestycji – ciąg pieszo-jezdny oraz ścieżka rowerowa, 
zrealizowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości 
środowiska w zakresie hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

2.2. Budowa ciągu pieszo rowerowego, ścieżki rowerowej oraz chodnika o długości ok. 10,871km 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. Inwestycję należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzjach: Starosty 
Jędrzejowskiego z dnia 08.06.2017r., znak: OŚR.6341.11.2017 i Starosty Włoszczowskiego z dnia 
26.06.2017r., znak: ROI.6341.27.2017.II udzielających pozwoleń wodnoprawnych.

2.4. 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.

2.5. Odwodnienie drogi krajowej Nr 78 oraz projektowanych elementów, tj. ciągu pieszo – rowerowego, 
ścieżki rowerowej i chodnika odbywać się będzie powierzchniowo do rowów otwartych. Rowy umocnione 
zaprojektowano w rejonie wlotów i wylotów z przepustów zlokalizowanych pod droga krajową Nr 78 oraz na 
wlocie i wylocie z przepustu do rzeki Kwilanki. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez system rowów 
trawiastych. Zaprojektowano odcinki rowów krytych w miejscach, gdzie krawędź jezdni zostanie 
ograniczona krawężnikiem, w szczególności w miejscach zbliżenia ciągu pieszo – rowerowego oraz ścieżki 
rowerowej do jezdni. Wody opadowe i roztopowe będą spływały w kierunku bocznego pasa zieleni, 
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w którym zaprojektowano drenaż. Wody z drenażu będą odprowadzane do rowy krytego. Odbiornikiem 
wód opadowych i roztopowych z drenażu są istniejące rowy otwarte.

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 2016r., poz. 1987 ze 
zm.).

2.7. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją 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). 

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

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach pismem z dnia 06.06.2017r., znak: 
IN.AIB.5152.1.2017.A, zaopiniował pozytywnie planowaną inwestycję z uwagą. Przy prowadzeniu 
inwestycji należy uwzględnić ochronę obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w 
gminnej ewidencji zabytków, a także figur i krzyży przydrożnych, nie wpisanych do rejestru zabytków, 
jednakże mających wartości kulturowe i kultowe. 
Zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.12.2016r., znak: 
IA.5152.270.2016.C droga krajowa przebiega w sąsiedztwie zabytków wpisanych do rejestru zabytków 
oraz ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2014r., poz. 1446 ze zm.), tj. w miejscowości 
Moskorzew w km 168+800 (str. prawa) cmentarz parafialny, w miejscowości Chlewice w km 173+650 (str. 
lewa) kościół parafialny pw. Św. Jakuba Apostoła, w km 173+800 (str. prawa) dwór i park z zespołem 
dworskim, w km 174+350 (str. lewa) cmentarz parafialny, a w miejscowości Jaronowice w km 176+600 
(str. prawa) zespół dworsko – parkowy z pomnikiem przyrody. 
Planowana inwestycja nie koliduje z żadnym z ww. zabytków, a w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 
zabytki archeologiczne.
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. 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pismem z dnia 03.11.2017r., Nr 3455/17 nie wniósł zastrzeżeń 
do projektowanego przedsięwzięcia. 

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:

Położonych w obrębie 0010 Moskorzew, przedstawiony na mapie z projektem podziału nieruchomości 
w skali 1:5000 wraz z wykazem zmian gruntowych, wpisanych do ewidencji materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 
12.09.2017r., pod numerem ewidencyjnym P.2613.2017.984:

Działki po podziale
Działki przed podziałem

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

1.160 0,1377 1.160/1 0,0542 1.160/2 0,0835
279/1 0,2299 279/3 0,0026 279/4 0,2273
279/2 0,0024 279/5 0,0001 279/6 0,0023
280 1,06 280/1 0,0285 280/2 1,03

281/1 0,1200 281/3 0,0104 281/4 0,1096
281/2 1,0564 281/5 0,0534 281/6 1,0030
290/1 1,51 290/3 0,0263 290/4 1,48
290/2 1,50 290/5 0,0317 290/6 1,47
291 2,05 291/1 0,0418 291/2 2,01
292 1,51 292/1 0,0500 292/2 1,46
293 0,98 293/1 0,0395 293/2 0,94

294/1 0,1823 294/3 0,0195 294/4 0,1628
294/2 0,84 294/5 0,0338 294/6 0,81
295/1 0,01 295/3 0,0080 295/4 0,01
295/2 1,00 295/5 0,1202 295/6 0,88
297 0,17 297/1 0,0020 297/2 0,17
313 1,01 313/1 0,0374 313/2 0,97

565/4 0,2272 565/7 0,0306 565/8 0,1966
565/5 0,0396 565/9 0,0028 565/10 0,0368
565/6 0,1573 565/11 0,0188 565/12 0,1385
585/1 0,2357 585/8 0,0033 585/9 0,2324
585/3 0,4011 585/10 0,0284 585/11 0,3727
585/5 0,1237 585/12 0,0073 585/13 0,1164
585/6 0,1802 585/14 0,0109 585/15 0,1693

585/16 0,0704
585/7 19,3450

585/17 0,2219
585/18 19,0527

644 1,46 644/1 0,2059 644/2 1,25

Położonych w obrębie 0005 Damiany, przedstawiony na mapie z projektem podziału nieruchomości 
w skali 1:5000 wraz z wykazem zmian gruntowych, wpisanych do ewidencji materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 
12.09.2017r., pod numerem ewidencyjnym P.2613.2017.980: 

Działki po podziale
Działki przed podziałem

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

100/1 0,07 100/3 0,0048 100/4 0,07
100/2 0,06 100/5 0,0053 100/6 0,05
101 0,23 101/1 0,0051 101/2 0,22

102/1 0,18 102/3 0,0059 102/4 0,17
102/2 0,12 102/5 0,0040 102/6 0,12
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Działki przed podziałem
Działki po podziale

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

103 0,19 103/1 0,0111 103/2 0,18
140/1 2,3582 140/2 0,8165 140/3 1,5417
141/1 0,25 141/2 0,0014 141/3 0,25
144 0,29 144/1 0,0007 144/2 0,29
147 0,05 147/1 0,0308 147/2 0,02
2.60 1,7112 2.60/1 0,0132 2.60/2 1,6980
2.61 0,1742 2.61/1 0,0050 2.61/2 0,1692
2.62 0,1922 2.62/1 0,0063 2.62/2 0,1859
2.63 0,2019 2.63/1 0,0071 2.63/2 0,1948
2.64 0,2327 2.64/1 0,0086 2.64/2 0,2241
2.66 0,1826 2.66/1 0,0205 2.66/2 0,1621
2.67 0,4207 2.67/1 0,0349 2.67/2 0,3858
2.68 0,4435 2.68/1 0,0292 2.68/2 0,4143
2.69 0,3839 2.69/1 0,0164 2.69/2 0,3675
2.70 0,4020 2.70/1 0,0197 2.70/2 0,3823

2.71/1 1,1895 2.71/3 0,0626 2.71/4 1,1269
2.71/2 0,09 2.71/5 0,0149 2.71/6 0,08
2.72 0,3927 2.72/1 0,0332 2.72/2 0,3595
2.73 0,4428 2.73/1 0,0878 2.73/2 0,3550
81 4,95 81/1 0,0102 81/2 4,94

82/7 2,06 82/8 0,0073 82/9 2,05
84/1 4,19 84/3 0,1301 84/4 4,06
84/2 0,70 84/5 0,0165 84/6 0,68
85/1 1,12 85/4 0,0271 85/5 1,09
85/2 0,51 85/6 0,0122 85/7 0,50
85/3 1,56 85/8 0,0403 85/9 1,52
86 3,05 86/1 0,0654 86/2 2,98
87 2,18 87/1 0,0645 87/2 2,12

88/1 0,0576 88/7 0,0332 88/8 0,0244
88/4 0,2812 88/9 0,0244 88/10 0,2568
88/5 0,1247 88/11 0,0055 88/12 0,1192
88/6 0,0146 88/13 0,0074 88/14 0,0072
89/1 0,05 89/3 0,0028 89/4 0,05
89/2 0,05 89/5 0,0023 89/6 0,05
90/2 0,02 90/3 0,0029 90/4 0,02
91/2 0,0753 91/3 0,0049 91/4 0,0704
92/2 0,1164 92/3 0,0060 92/4 0,1104
93/1 0,06 93/3 0,0067 93/4 0,05
93/2 0,06 93/5 0,0046 93/6 0,06
94 0,13 94/1 0,0085 94/2 0,12
95 0,12 95/1 0,0086 95/2 0,11
96 0,13 96/1 0,0102 96/2 0,12
97 0,17 97/1 0,0139 97/2 0,16

98/1 0,04 98/3 0,0059 98/4 0,03
98/2 0,04 98/5 0,0031 98/6 0,04
99 0,070 99/1 0,0050 99/2 0,06
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Położonych w obrębie 0003 Kolonia Chlewice, przedstawiony na mapie z projektem podziału 
nieruchomości w skali 1:5000 wraz z wykazem zmian gruntowych, wpisanych do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego 
w dniu 12.09.2017r., pod numerem ewidencyjnym P.2613.2017.979:

Działki po podziale
Działki przed podziałem

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

274/1 0,0216 274/5 0,0144 274/6 0,0072
275 1,35 275/1 0,0360 275/2 1,31

423/3 4,5382 423/4 0,0168 423/5 4,5214
425/1 0,0553 425/14 0,0413 425/15 0,0140
425/12 0,1981 425/24 0,0221 425/25 0,1760
425/13 0,3708 425/26 0,0216 425/27 0,3492
425/2 0,1051 425/16 0,0038 425/17 0,1013
425/3 0,1494 425/22 0,0242 425/23 0,1252
425/6 0,1481 425/18 0,0178 425/19 0,1303
425/7 0,4285 425/20 0,0168 425/21 0,4117
427/2 0,09 427/5 0,0090 427/6 0,08
427/3 0,18 427/9 0,0146 427/10 0,17
427/4 0,08 427/7 0,0029 427/8 0,08
428 0,02 428/1 0,0096 428/2 0,01
429 0,27 429/1 0,0372 429/2 0,23
431 0,23 431/1 0,0291 431/2 0,20
432 0,19 432/1 0,0168 432/2 0,17
433 0,67 433/1 0,0747 433/2 0,60
434 0,12 434/1 0,0044 434/2 0,12
655 0,07 655/1 0,0185 655/2 0,05
656 0,09 656/1 0,0147 656/2 0,08
657 0,12 657/1 0,0145 657/2 0,11
658 0,15 658/1 0,0155 658/2 0,13

659/1 0,19 659/3 0,0160 659/4 0,17
659/2 0,20 659/5 0,0153 659/6 0,18
660 0,11 660/1 0,0079 660/2 0,10
661 0,13 661/1 0,0082 661/2 0,12
662 0,13 662/1 0,0081 662/2 0,12
663 0,14 663/1 0,0077 663/2 0,13
664 0,29 664/1 0,0150 664/2 0,27
665 0,35 665/1 0,0167 665/2 0,33
666 0,48 666/1 0,0216 666/2 0,46
667 0,24 667/1 0,0103 667/2 0,23
668 0,30 668/1 0,0140 668/2 0,29
669 0,52 669/1 0,0214 669/2 0,50
670 1,26 670/1 0,0455 670/2 1,21
671 0,90 671/1 0,0304 671/2 0,87
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Działki przed podziałem
Działki po podziale

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

672 0,31 672/1 0,0090 672/2 0,30
673 0,48 673/1 0,0146 673/2 0,47
674 0,47 674/1 0,0131 674/2 0,46
675 0,54 675/1 0,0147 675/2 0,53
676 0,45 676/1 0,0118 676/2 0,44
677 0,40 677/1 0,0102 677/2 0,39
678 0,47 678/1 0,0137 678/2 0,46
679 0,78 679/1 0,0193 679/2 0,76
680 0,35 680/1 0,0078 680/2 0,34
681 0,39 681/1 0,0088 681/2 0,38
682 1,49 682/1 0,0339 682/2 1,46
683 1,42 683/1 0,0342 683/2 1,39
684 3,33 684/1 0,0761 684/2 3,25

685/1 0,31 685/3 0,0069 685/4 0,30
685/2 5,58 685/5 0,1014 685/6 5,48
686 0,71 686/1 0,0123 686/2 0,70
687 0,56 687/1 0,0093 687/2 0,55
688 1,07 688/1 0,0120 688/2 1,06
689 0,55 689/1 0,0074 689/2 0,54
690 1,24 690/1 0,0085 690/2 1,23

691/1 0,7099
691/2 0,1560
691/3 0,1318

691 5,16

691/4 0,3653

691/5 3,80

790 1,16 790/1 0,0084 790/2 1,15
791/1 0,13 791/5 0,0084 791/6 0,12
792 2,24 792/1 0,0160 792/2 2,22

793/1 0,56 793/3 0,0068 793/4 0,55
793/2 0,82 793/5 0,0035 793/6 0,82
794 0,87 794/1 0,0057 794/2 0,86
795 0,88 795/1 0,0063 795/2 0,87
796 0,90 796/1 0,0060 796/2 0,89
797 0,87 797/1 0,0062 797/2 0,86

798/1 2,22 798/4 0,0163 798/5 2,20
798/2 1,70 798/6 0,0119 798/7 1,69
798/3 1,70 798/8 0,0120 798/9 1,69
799 1,13 799/1 0,0081 799/2 1,12
800 1,55 800/1 0,0109 800/2 1,54
801 2,31 801/1 0,0173 801/2 2,29
802 1,40 802/1 0,0105 802/2 1,39
803 0,92 803/1 0,0071 803/2 0,91
804 1,97 804/1 0,0153 804/2 1,95
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Działki przed podziałem
Działki po podziale

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

805 2,81 805/1 0,0218 805/2 2,79
806 2,38 806/1 0,0188 806/2 2,36
807 1,15 807/1 0,0092 807/2 1,14
808 1,12 808/1 0,0090 808/2 1,11
809 1,18 809/1 0,0094 809/2 1,17
810 1,16 810/1 0,0096 810/2 1,15
811 1,19 811/1 0,0101 811/2 1,18
812 1,16 812/1 0,0096 812/2 1,15
813 1,97 813/1 0,0165 813/2 1,95
814 1,9354 814/1 0,0160 814/2 1,9194
815 0,93 815/1 0,0080 815/2 0,92
816 0,97 816/1 0,0080 816/2 0,96
817 0,91 817/1 0,0084 817/2 0,90

818/2 0,55 818/3 0,0075 818/4 0,54
819 0,95 819/1 0,0081 819/2 0,94
820 0,94 820/1 0,0078 820/2 0,93
821 1,01 821/1 0,0087 821/2 1,00
822 0,97 822/1 0,0083 822/2 0,96
823 1,52 823/1 0,0140 823/2 1,51
824 1,80 824/1 0,0162 824/2 1,78
825 1,09 825/1 0,0101 825/2 1,08
826 0,78 826/1 0,0068 826/2 0,77
827 0,74 827/1 0,0065 827/2 0,73
828 2,23 828/1 0,0191 828/2 2,21
829 0,79 829/1 0,0070 829/2 0,78
830 1,07 830/1 0,0094 830/2 1,06
831 1,03 831/1 0,0083 831/2 1,02
832 0,58 832/1 0,0053 832/2 0,57
833 1,010 833/1 0,0092 833/2 1,00
834 0,59 834/1 0,0057 834/2 0,58
835 0,76 835/1 0,0071 835/2 0,75
836 0,68 836/1 0,0074 836/2 0,67
837 2,23 837/1 0,0278 837/2 2,20
838 1,67 838/1 0,0513 838/2 1,62
839 0,23 839/1 0,0008 839/2 0,23
908 8,24 908/1 0,1374 908/2 8,10
909 5,57 909/1 0,0742 909/2 5,50
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Położonych w obrębie 0002 Chlewice, przedstawiony na mapie z projektem podziału nieruchomości 
w skali 1:5000 wraz z wykazem zmian gruntowych, wpisanych do ewidencji materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 
12.09.2017r., pod numerem ewidencyjnym P.2613.2017.986:

Działki po podziale
Działki przed podziałem

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

2 0,1570 2/1 0,0181 2/2 0,1389
3 0,49 3/1 0,0177 3/2 0,47

4/1 0,1441 4/3 0,0031 4/4 0,1410
4/2 0,1861 4/5 0,0045 4/6 0,1816
5 0,13 5/1 0,0039 5/2 0,13
6 0,16 6/1 0,0047 6/2 0,16
7 0,11 7/1 0,0029 7/2 0,11
8 0,16 8/1 0,0033 8/2 0,16
9 0,03 9/1 0,0072 9/2 0,02

10/1 0,0714 10/2 0,0088 10/3 0,0626
11 0,10 11/1 0,0108 11/2 0,09
13 0,36 13/1 0,0045 13/2 0,36
20 0,0824 20/1 0,0101 20/2 0,0723

21/1 0,0082 21/3 0,0001 21/4 0,0081
21/2 0,1009 21/5 0,0037 21/6 0,0972
22 0,10 22/1 0,0192 22/2 0,08
156 0,10 156/1 0,0046 156/2 0,10
164 0,02 164/1 0,0010 164/2 0,02
425 0,07 425/1 0,0081 425/2 0,06

Położonych w obrębie 0006 Jaronowice, przedstawiony na mapie z projektem podziału nieruchomości 
w skali 1:5000 wraz z wykazem zmian gruntowych, wpisanych do ewidencji materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 
19.07.2017r., pod numerem ewidencyjnym P.2602.2017.1152: 

Działki po podziale
Działki przed podziałem

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

345 0,4300 345/1 0,0008 345/2 0,4292
3170 2,0000 3170/1 0,1391 3170/2 1,8609
139/3 0,0754 139/5 0,0036 139/6 0,0718
146/2 3,48 146/3 0,0036 146/4 3,4764
147/2 2,8392 147/3 0,0009 147/4 2,8383
148/2 0,8648 148/3 0,0003 148/4 0,8645
156/2 1,4700 156/3 0,0018 156/4 1,4682
157/2 2,1300 157/3 0,0010 157/4 2,1299
349 1,6625 349/1 0,5144 349/2 1,1481

164/2 1,8000 164/3 0,0018 164/4 1,7982
171/2 1,3834 171/3 0,0022 171/4 1,3812
172/2 1,4900 172/3 0,0016 172/4 1,4884
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Działki przed podziałem
Działki po podziale

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

153/1 2,5333 153/2 0,8322 153/3 1,7011
37/2 3,1625 37/3 0,0042 37/4 3,1583

2.38/4 0,3258 2.38/7 0,0074 2.38/8 0,3184
2.38/3 2,5354 2.38/5 0,0085 2.38/6 2,5269
2.39/2 2,9886 2.39/3 0,0159 2.39/4 2,9727
40/6 2,4049 40/13 0,0228 40/14 2,3821
40/8 0,2268 40/15 0,0040 40/16 0,2228
40/10 0,2160 40/17 0,0042 40/18 0,2118
40/12 0,1865 40/19 0,0045 40/20 0,1820
191/2 0,3500 191/3 0,0005 191/4 0,3495
28/1 1,0700 28/3 0,0204 28/4 1,0496
28/2 1,00 28/5 0,0185 28/6 0,9815

Położonych w obrębie 0012 Ślęcin, przedstawiony na mapie z projektem podziału nieruchomości w skali 
1:5000 wraz z wykazem zmian gruntowych, wpisanych do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 19.07.2017r., pod 
numerem ewidencyjnym P.2602.2017.1153:

Działki po podziale
Działki przed podziałem

przeznaczone pod inwestycję pozostające przy właścicielu
Numer działki Pow. Działki w ha Numer działki Pow. działki w ha Numer działki Pow. działki w ha

376 2,5000 376/1 0,5214 376/2 1,9786
3.38/2 0,8300 3.38/3 0,0078 3.38/4 0,8222
379/2 0,1000 379/3 0,0006 379/4 0,0994
3.77/2 0,6300 3.77/3 0,0045 3.77/4 0,6255

Podział nieruchomości przedstawiono na załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji, składającym się z map 
z projektem podziału nieruchomości w skali 1:5000 wraz z wykazami zmian gruntowych (od Nr 2.1 do 
Nr 2.29).

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 0010 Moskorzew, numery ewidencyjne działek: 1.160/1, 279/3, 279/5, 280/1, 281/3, 281/5, 290/3, 
290/5, 291/1, 292/1, 293/1, 294/3, 294/5, 295/3, 295/5, 297/1, 313/1, 565/7, 565/9, 565/11, 585/8, 585/12, 
585/14, 644/1, 
obręb 0005 Damiany, numery ewidencyjne działek: 100/3, 100/5, 101/1, 102/3, 102/5, 103/1, 140/2, 141/2, 
144/1, 147/1, 2.60/1, 2.61/1, 2.62/1, 2.63/1, 2.64/1, 2.66/1, 2.67/1, 2.68/1, 2.69/1, 2.70/1, 2.71/3, 2.71/5, 
2.72/1, 2.73/1, 81/1, 82/8, 84/3, 84/5, 85/4, 85/6, 85/8, 86/1, 87/1, 88/7, 88/9, 88/11, 88/13, 89/3, 89/5, 90/3, 
91/3, 92/3, 93/3, 93/5, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/3, 98/5, 99/1, 

obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 274/5, 275/1, 423/4, 425/14, 425/16, 425/18, 
425/20, 425/22, 425/24, 425/26, 427/5, 427/7, 427/9, 428/1, 429/1, 431/1, 432/1, 433/1, 434/1, 655/1, 
656/1, 657/1, 658/1, 659/3, 659/5, 660/1, 661/1, 662/1, 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 668/1, 669/1, 
670/1, 671/1, 672/1, 673/1, 674/1, 675/1, 676/1, 677/1, 678/1, 679/1, 680/1, 681/1, 682/1, 683/1, 684/1, 
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685/3, 685/5, 686/1, 687/1, 688/1, 689/1, 690/1, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 790/1, 791/5, 792/1, 793/3, 
793/5, 794/1, 795/1, 796/1, 797/1, 798/4, 798/6, 798/8, 799/1, 800/1, 801/1, 802/1, 803/1, 804/1, 805/1, 
806/1, 807/1, 808/1, 809/1, 810/1, 811/1, 812/1, 813/1, 814/1, 815/1, 816/1, 817/1, 818/3, 819/1, 820/1, 
821/1, 822/1, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 827/1, 828/1, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1, 835/1, 
836/1, 837/1, 838/1, 839/1, 908/1, 909/1, 

obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 2/1, 3/1, 4/3, 4/5, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/2, 11/1, 
13/1, 20/1, 21/3, 21/5, 22/1, 156/1, 164/1, 425/1, 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 28/3, 28/5, 37/3, 2.38/5, 2.38/7, 2.39/3, 40/13, 
40/15, 40/17, 40/19, 128/5, 128/7, 136/1, 139/5, 146/3, 147/3, 148/3, 153/2, 1.153/1, 156/3, 157/3, 164/3, 
169/1, 171/3, 172/3, 191/1, 191/3, 345/1, 348/1, 349/1, 1195/1, 

obręb 0012 Ślęcin, numery ewidencyjne działek: 3.38/3, 3.77/3, 376/1, 377/1, 379/1, 379/3.

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, 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 inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, 
ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej Nr 78 wraz z budową, przebudową i remontem 
elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew 
oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice. 
Projekt budowlany stanowi załącznik Nr 3, składający się z 11 części - od Nr 3.1 do Nr 3.11.
Projekt budowlany został opracowany w miesiącach: kwiecień, czerwiec i lipiec 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),
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Branża elektryczna: 

mgr inż. Jacek Baran – uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0081/POOE/05 upoważniające do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
(nr ewid. MAP/IE/0495/05),

Branża sanitarna:

mgr inż. Karolina Kosmala – uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0091/PBS/16 upoważniające 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/IS/0199/16),

Branża teletechniczna: 

Jerzy Matyja – uprawnienia budowlane nr 0451/97/U upoważniające 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/BT/0346/05),

Branża konstrukcyjna:

inż. Bogdan Met – przygotowanie zawodowe nr ewid. 43/83 upoważniające do wykonywania samodzielnej 
funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Świętokrzyskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BO/2269/02).

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. Paweł Kopyciński – uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0378/POOE/08 upoważniające do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
(nr ewid. MAP/IE/0144/09),

Branża sanitarna:

mgr inż. Edyta Orlińska-Pułka – uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0128/POOS/04 upoważniające 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/IS/0103/05),

Branża teletechniczna: 

mgr inż. Mirosław Mikuła – uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0122/PWOT/07 upoważniające do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, 
członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. MAP/BT/0592/07),
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Branża konstrukcyjna:

mgr inż. Piotr Kwaśniewski – uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0134/PWOK/09 upoważniające do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BO/0213/10).

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: 
- decyzji Starosty Jędrzejowskiego z dnia 08.06.2017r., znak: OŚR.6341.11.2017, udzielającej pozwolenia 
wodnoprawnego,
- decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.06.2017r., znak: ROL.6341.27.2017.II, udzielającej 
pozwolenia wodnoprawnego,
- protokole z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z dnia: 26.05.2017r., znak: 
GKN.6630.38.2017.BG,
- warunkach technicznych Starosty Włoszczowskiego z dnia 19.04.2017r., znak: GKN.6810.3.85.2017 BS, 
dot. zrzutu wód opadowych,
- warunkach technicznych PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna z dnia 02.06.2016r., znak: 
RE2/RH/10/2017, dot. usunięci kolizji, 
- warunkach technicznych Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 25.04.2017r., znak TD/OCZ/OME/2017-05-
02/0000006, dot. usunięci kolizji,
- warunkach technicznych Orange Polska S.A. Oddział w Częstochowie z dnia 07.03.2017r., znak: 
TODDKLU/MG.215-13307/17, dot. usunięcia kolizji,
- warunkach technicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01.03.2017r., 
znak: DSI-III.052.1.63.2017 oraz z dnia 29.06.2017r., znak DSI.III.052.1.108.2017, dot. planowanej 
inwestycji,
- uzgodnieniu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 24.03.2017r., znak: 
WZWIK.4130.6.2017M, dot. sieci wodociągowej, 
- Protokole PGE Dystrybucja S.A. z dnia 25.07.2017r., znak: 1028/2017, dot. uzgodnienia przebudowy sieci 
elektroenergetycznej nN,
- uzgodnieniu Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie z dnia 03.07.2017r., znak: 
TD/OCZ/OME/2017-07-06/0000009 1009507318, dot. usunięcia kolizji,
- uzgodnieniu Wójta Gminy Nagłowice z dnia 21.07.2017r., znak: U/W/11/2017 dot. sieci 
elektroenergetycznej oraz z dnia 22.06.2017r., znak: ZP.720.18.2017 i z dnia 27.03.2017r., znak: 
U/W/3/2017dot. sieci wodociągowej, 
- uzgodnieniu Orange Polska S.A. z dnia 28.06.2017r., znak: TTIDKLU/MG.215-42280/17, dot. sieci 
telekomunikacyjnej, 
- uzgodnieniu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 19.06.2017r., znak: 
WZWiK.4132.4.2017M, dot. planowanej inwestycji, 
- uzgodnieniu Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 17.03.2017r., 
znak: ŚZMiUW.RJ.TE.52.2.2017, dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- uzgodnieniu Rzeczoznawcy do Spraw Przeciwpożarowych z dnia 25.07.2017r., dot. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, 
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- uzgodnieniu Wójta Gminy Nagłowice z dnia 14.06.2017r., znak: ZP.720.16.2017 dot. przeniesienia 
kapliczki w m. Jaronowice i krzyża w m. Ślęcin, 
- uzgodnieniu Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach z dnia 07.06.2017r., dot. 
zgody na przeniesienie kapliczki oraz z dnia 07.06.2017r. dot. przeniesienia krzyża w m. Ślęcin,
- uzgodnieniu Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 07.06.2017r., 
znak: ŚZMiUW.RJ.TE.52.59.2017, dot. przepustu na rzece Kwilance.

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 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) 
w specjalnościach:
- drogowej (art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo budowlane)  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) ustawy Prawo budowlane) lub innej upoważniającej do 
wykonywania robót w przedmiotowym zakresie, 
zgodnie z wymaganiami § 2 ust 1 pkt 14 lit b) i 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. Jednakże w przypadkach, o których mowa w art. 55 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Inwestor jest obowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

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 sieci uzbrojenia terenu.
Planowane przedsięwzięcie polegające m.in. ma budowie ciągu pieszo – rowerowego i ścieżki rowerowej w 
ciągu drogi krajowej Nr 78 będzie wiązało się z potrzebą dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu, która koliduje z inwestycją.
Budowie/przebudowie podlegać będzie: 

 sieć elektroenergetyczna, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 
działek:

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0005 Damiany, numery ewidencyjne działek: 2.63 (2.63/2), 2.64 (2.64/2), 2.69 (2.69/2), 2.70 
(2.70/2), 2.71/1 (2.71/4), 2.71/2 (2.71/6), 2.73 (2.73/2), 
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 427/3 (427/10), 428 (428/2), 662 (662/2), 663 
(663/2), 668 (668/2), 669 (669/2), 691 (691/5), 830 (830/2), 831 (831/2), 838 (838/2), 939, 953, 1102/1, 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 26/2, 37/2 (37/4), 2.38/3 (2.38/6), 2.38/4 (2.38/8), 
2.39/2 (2.39/4), 42/1, 42/2, 75/1, 78/1, 78/2, 79/3, 92/1, 94/1, 95/1, 95/2, 122/2, 125/2, 128/4, 128/6, 129/4, 
130/2, 131/2, 132/2, 134/3, 135/2, 136/2, 139/3 (139/6), 141/2, 142/4, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2 (146/4), 
149/2, 152/2, 153/1 (153/3), 2.153/1, 2.153/2, 154/2, 155/2, 156/2 (156/4), 157/2 (157/4), 158/2, 159/2, 
160/2, 161/3, 162/2, 163/2, 165/2, 166/2, 168/2, 168/13, 2.169/2, 2.170/2, 172/2 (172/4), 2.172/6, 173/2, 
2.173/2, 174/2, 2.174/2, 2.175/2, 176/2, 2.177, 2.182/2, 2.183/2, 2.184/2, 2.185/2, 191/2 (191/4), 348/2, 349 
(349/2), 1125/2, 1136/2, 1145/2, 1195/2, 1200, 3171. 

 sieć teletechniczna, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 
działek:

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0005 Damiany, numery ewidencyjne działek: 106, 124, 140/1 (140/3),
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numer ewidencyjny działki: 691 (691/5), 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 26/2, 2.39/2 (2.39/4), 42/1, 42/2, 113/1, 116/1, 
116/2, 153/1 (153/3), 155/2, 158/2, 159/2, 160/2, 161/3, 162/2, 165/2, 166/2, 2.168/13, 168/15, 172/2 
(172/4), 173/2, 174/2, 2.174/2, 2.175/2, 176/2, 2.177, 191/2 (191/4), 349 (349/2), 

 sieć sanitarna, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym: 
661 (661/2), obręb 0003 Kolonia Chlewice, gmina Moskorzew, powiat włoszczowski,

 sieć wodociągowa, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 
ewidencyjnym: 9 (9/2), obręb 0002 Chlewice, gmina Moskorzew, powiat włoszczowski.

X. Określam obowiązek dokonania budowy/przebudowy zjazdów.
Planowana inwestycja będzie wiązała się z potrzebą dokonania budowy/przebudowy zjazdów na działkach, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 
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POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0010 Moskorzew, numery ewidencyjne działek: 280 (280/2), 281/1 (281/4), 290/1 (290/4), 291 
(291/2), 295/2 (295/6), 585/5 (585/13), 585/6 (585/15),

obręb 0005 Damiany, numery ewidencyjne działek: 2.61 (2.61/2), 2.62 (2.62/2), 2.64 (2.64/2), 2.66 
(2.66/2), 2.70 (2.70/2), 2.71/1 (2.71/4), 2.71/2 (2.71/6), 2.72 (2.72/2), 82/7 (82/9), 84/1 (84/4), 84/2 (84/6), 
85/1 (85/5), 85/2 (85/7), 85/3 (85/9), 86 (86/2), 87 (87/2), 88/5 (88/12), 88/6 (88/14), 89/1 (89/4), 89/2 (89/6), 
91/2 (91/4), 93/1 (93/4), 93/2 (93/6), 94 (94/2), 95 (95/2), 96 (96/2), 97 (97/2), 98/1 (98/4), 98/2 (98/6), 99 
(99/2), 100/1 (100/4), 100/2 (100/6), 101 (101/2), 102/2 (102/6), 103 (103/2), 141/1 (141/3), 144 (144/2), 

obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 425/1 (425/15), 425/13 (425/27), 425/2 
(425/17), 425/3 (425/23), 427/3 (427/10), 429 (429/2), 432 (432/2), 434 (434/2), 669 (669/2), 670 (670/2), 
671 (671/2), 674 (674/2), 675 (675/2), 684 (684/2), 685/2 (685/6), 686 (686/2), 687 (687/2), 688 (688/2), 
689 (689/2), 690 (690/2), 798/3 (798/9), 799 (799/2), 800 (800/2), 801 (801/2), 802 (802/2), 803 (803/2), 
805 (805/2), 806 (806/2), 807 (807/2), 809 (809/2), 810 (810/2), 811 (811/2), 812 (812/2), 817 (817/2), 
818/2 (818/4), 819 (819/2), 820 (820/2), 821 (821/2), 822 (822/2), 823 (823/2), 824 (824/2), 825 (825/2), 
826 (826/2), 828 (828/2), 829 (829/2), 832 (832/2), 836 (836/2), 837 (837/2), 

obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 2 (2/2), 3 (3/2), 4/1 (4/4), 4/2 (4/6), 9 (9/2), 10/1 (10/3), 
11 (11/2), 13 (13/2), 425 (425/2), 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 26/2, 2.27/2, 28/1 (28/4), 29/4, 29/6, 30/2, 31/6, 
2.39/2 (2.39/4), 37/2 (37/4), 40/6 (40/14), 118/2, 125/2, 129/4, 130/2, 144/2, 146/2 (146/4), 148/2 (148/4), 
150/2, 152/2, 155/2, 169/2, 2.170/2, 2.173/2, 2.174/2, 2.175/2, 176/2, 2.182/2, 1136/2, 1195/2, 1200, 3170 
(3170/2), 
obręb 0012 Ślęcin, numery ewidencyjne działek: 78/2, 3.79/2, 3.80/2.

XI. Określam obowiązek dokonania przebudowy innych dróg publicznych.
Planowana inwestycja będzie wiązała się z potrzebą dokonania przebudowy innych dróg publicznych na 
działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0010 Moskorzew, numer ewidencyjny działki: 282 – droga powiatowa Nr 0237T,
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numer ewidencyjny działki: 425/6 (425/19) – droga gminna Nr 350007T,
obręb 0002 Chlewice, numer ewidencyjne działki: 463 – droga powiatowa Nr 0241T.

XII. Określam obowiązek dokonania budowy/przebudowy urządzeń wodnych i urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych. 
Planowana inwestycja będzie wiązała się z potrzebą dokonania budowy/przebudowy urządzeń wodnych i 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków numerami działek: 
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0010 Moskorzew, numery ewidencyjne działek: 401/3, 401/6, 402, 644 (644/2), 
obręb 0005 Damiany, numer ewidencyjny działki: 2.67 (2.67/2), 
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obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 192, 272,
obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 6 (6/2), 163, 164 (164/2).

XIII. 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 czerwonego opisaną jako: 
„zajęcie terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu”, zezwalam na założenie i 
przeprowadzenie sieci uzbrojenia terenu na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków numerami działek: 

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0005 Damiany, numery ewidencyjne działek: 2.63 (2.63/2), 2.64 (2.64/2), 2.69 (2.69/2), 2.70 
(2.70/2), 2.71/1 (2.71/4), 2.71/2 (2.71/6), 2.73 (2.73/2), 106, 124, 140/1 (140/3),
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 427/3 (427/10), 428 (428/2), 661 (661/2), 662 
(662/2), 663 (663/2), 668 (668/2), 669 (669/2), 691 (691/5), 830 (830/2), 831 (831/2), 838 (838/2), 939, 953, 
1102/1, 
obręb 0002 Chlewice, numer ewidencyjny działki: 9 (9/2), 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 26/2, 37/2 (37/4), 2.38/3 (2.38/6), 2.38/4 (2.38/8), 
2.39/2 (2.39/4), 42/1, 42/2, 75/1, 78/1, 78/2, 79/3, 92/1, 94/1, 95/1, 95/2, 113/1, 116/1, 116/2, 122/2, 125/2, 
128/4, 128/6, 129/4, 130/2, 131/2, 132/2, 134/3, 135/2, 136/2, 139/3 (139/6), 141/2, 142/4, 143/2, 144/2, 
145/2, 146/2 (146/4), 149/2, 152/2, 153/1 (153/3), 2.153/1, 2.153/2, 154/2, 155/2, 156/2 (156/4), 157/2 
(157/4), 158/2, 159/2, 160/2, 161/3, 162/2, 163/2, 165/2, 166/2, 168/13, 2.168/13, 168/15, 168/2, 2.169/2, 
2.170/2, 172/2 (172/4), 2.172/6, 173/2, 2.173/2, 174/2, 2.174/2, 2.175/2, 176/2, 2.177, 2.182/2, 2.183/2, 
2.184/2, 2.185/2, 191/2 (191/4), 348/2, 349 (349/2), 1125/2, 1136/2, 1145/2, 1195/2, 1200, 3171.
Dla realizacji obowiązków budowy/przebudowy 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 budowanej 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.
2. W związku z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu, poza liniami rozgraniczającymi, 
w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru czerwonego opisaną jako: 
„zajęcie terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu”, zachodzi konieczność 
wykonania robót budowlanych niezbędnych dla realizacji ww. przebudowy oraz rozbiórki istniejących 
odcinków sieci, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
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POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 154/2, 162/2, 174/2, 2.184/2.
Zakres robót związanych z przebudową 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 zakończeniu robót, a jeżeli byłoby to niemożliwe 
albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty 
odszkodowania na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej.

XIV. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku dokonania 
budowy/przebudowy zjazdów oraz zezwalam na wykonanie tego obowiązku.
W związku z koniecznością przebudowy zjazdów, poza liniami rozgraniczającymi, w granicach określonych 
na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru niebieskiego opisaną jako: „zajęcie terenu 
niezbędnego do budowy lub przebudowy zjazdów”, zezwalam na wykonanie robót budowlanych mających 
na celu realizację ww. zamierzenia na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków numerami działek:
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0010 Moskorzew, numery ewidencyjne działek: 280 (280/2), 281/1 (281/4), 290/1 (290/4), 291 
(291/2), 295/2 (295/6), 585/5 (585/13), 585/6 (585/15),

obręb 0005 Damiany, numery ewidencyjne działek: 2.61 (2.61/2), 2.62 (2.62/2), 2.64 (2.64/2), 2.66 
(2.66/2), 2.70 (2.70/2), 2.71/1 (2.71/4), 2.71/2 (2.71/6), 2.72 (2.72/2), 82/7 (82/9), 84/1 (84/4), 84/2 (84/6), 
85/1 (85/5), 85/2 (85/7), 85/3 (85/9), 86 (86/2), 87 (87/2), 88/5 (88/12), 88/6 (88/14), 89/1 (89/4), 89/2 (89/6), 
91/2 (91/4), 93/1 (93/4), 93/2 (93/6), 94 (94/2), 95 (95/2), 96 (96/2), 97 (97/2), 98/1 (98/4), 98/2 (98/6), 99 
(99/2), 100/1 (100/4), 100/2 (100/6), 101 (101/2), 102/2 (102/6), 103 (103/2), 141/1 (141/3), 144 (144/2), 

obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 425/1 (425/15), 425/13 (425/27), 425/2 
(425/17), 425/3 (425/23), 427/3 (427/10), 429 (429/2), 432 (432/2), 434 (434/2), 669 (669/2), 670 (670/2), 
671 (671/2), 674 (674/2), 675 (675/2), 684 (684/2), 685/2 (685/6), 686 (686/2), 687 (687/2), 688 (688/2), 
689 (689/2), 690 (690/2), 798/3 (798/9), 799 (799/2), 800 (800/2), 801 (801/2), 802 (802/2), 803 (803/2), 
805 (805/2), 806 (806/2), 807 (807/2), 809 (809/2), 810 (810/2), 811 (811/2), 812 (812/2), 817 (817/2), 
818/2 (818/4), 819 (819/2), 820 (820/2), 821 (821/2), 822 (822/2), 823 (823/2), 824 (824/2), 825 (825/2), 
826 (826/2), 828 (828/2), 829 (829/2), 832 (832/2), 836 (836/2), 837 (837/2), 

obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 2 (2/2), 3 (3/2), 4/1 (4/4), 4/2 (4/6), 9 (9/2), 10/1 (10/3), 
11 (11/2), 13 (13/2), 425 (425/2), 

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gmina Nagłowice
obręb 0006 Jaronowice, numery ewidencyjne działek: 26/2, 2.27/2, 28/1 (28/4), 29/4, 29/6, 30/2, 31/6, 
2.39/2 (2.39/4), 37/2 (37/4), 40/6 (40/14), 118/2, 125/2, 129/4, 130/2, 144/2, 146/2 (146/4), 148/2 (148/4), 
150/2, 152/2, 155/2, 169/2, 2.170/2, 2.173/2, 2.174/2, 2.175/2, 176/2, 2.182/2, 1136/2, 1195/2, 1200, 3170 
(3170/2), 
obręb 0012 Ślęcin, numery ewidencyjne działek: 78/2, 3.79/2, 3.80/2.
Dla realizacji obowiązku budowy/przebudowy zjazdów określam ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości wymienionych powyżej, polegające na obowiązku udostępnienia nieruchomości w celu 
wykonania zjazdów. Zobowiązuję Inwestora, tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do 
przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wybudowaniu zjazdu, a jeżeli byłoby 
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to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, Inwestor będzie zobowiązany do 
zapłaty odszkodowania na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej.

XV. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku dokonania 
przebudowy innych dróg publicznych oraz zezwalam na wykonanie tego obowiązku.
W związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych, poza liniami rozgraniczającymi, 
w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru pomarańczowego opisaną 
jako: „zajęcie terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy innych dróg publicznych”, zezwalam na 
wykonanie robót budowlanych mających na celu realizację ww. zamierzenia na nieruchomościach 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0010 Moskorzew, numer ewidencyjny działki: 282 – droga powiatowa Nr 0237T,
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numer ewidencyjny działki: 425/6 (425/19) – droga gminna Nr 350007T,
obręb 0002 Chlewice, numer ewidencyjne działki: 463 – droga powiatowa Nr 0241T.

Dla realizacji obowiązku przebudowy innych dróg publicznych określam ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości wymienionych powyżej, polegające na obowiązku udostępnienia nieruchomości w celu 
wykonania ww. przebudowy. Zobowiązuję Inwestora, tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad, do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu robót, 
a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, Inwestor będzie 
zobowiązany do zapłaty odszkodowania na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej.

XVI. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku dokonania 
budowy/przebudowy urządzeń wodnych i urządzeń wodnych szczegółowych oraz zezwalam na 
wykonanie tego obowiązku.
W związku z koniecznością budowy/przebudowy urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych, poza liniami rozgraniczającymi, w granicach określonych na załączniku Nr.1 do decyzji linią 
przerywaną koloru zielonego opisaną jako: „zajęcie terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy 
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”, zezwalam na wykonanie robót 
budowlanych mających na celu realizację ww. zamierzenia na nieruchomościach oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gmina Moskorzew
obręb 0010 Moskorzew, numery ewidencyjne działek: 401/3, 401/6, 402, 644 (644/2), 
obręb 0005 Damiany, numer ewidencyjny działki: 2.67 (2.67/2), 
obręb 0003 Kolonia Chlewice, numery ewidencyjne działek: 192, 272,
obręb 0002 Chlewice, numery ewidencyjne działek: 6 (6/2), 163, 164 (164/2).

Określam ograniczenie w korzystaniu z ww. nieruchomości, polegające na obowiązku udostępnienia części 
nieruchomości w celu wykonania ww. budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych.
Lokalizacja przebudowywanych urządzeń wodnych została przedstawiona na załączniku Nr 1 do decyzji.
Zobowiązuję Inwestora, tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, do przywrócenia 
nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wybudowaniu/przebudowaniu urządzeń wodnych 
lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby 
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nadmierne trudności lub koszty, Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na podstawie 
odrębnej decyzji administracyjnej.

XVII. Stwierdzam, że Lasy Państwowe, zarządzające nieruchomościami Skarbu Państwa, 
o których mowa w pkt I decyzji, są obowiązane do dokonania nieodpłatnie, za wyjątkiem drzew 
i krzewów w wieku do 20 lat, wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w 
odrębnym porozumieniu miedzy Lasami państwowymi a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i 
Autostrad.
2. Pozyskane z wycinki drzew i krzewów drewno staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych.
3. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia ponosi Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad.

XVIII. Określam termin wydania nieruchomości, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych 
i Autostrad, wymienionych w pkt. I sentencji decyzji i wskazanych w liniach rozgraniczających 
teren, oznaczonych linią przerywaną koloru granatowego, 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.

XIX. 1. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
2. Rygor natychmiastowej wykonalności zobowiązuje do:
- niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i 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.

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

Uzasadnienie

W dniu 26.07.2017r. do tut. organu wpłynął wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.09.2017r., 
znak: CK-DK78-MOS-416/2017, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na budowie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej i chodników w ciągu drogi krajowej 
Nr 78 wraz z budową, przebudową i remontem elementów dróg i infrastruktury towarzyszącej, w ramach 
zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na 
odcinku Moskorzew - Ślęcin w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, na terenie 
powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew oraz powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice. 
Inwestor wniósł o nadanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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) – zwanej 
dalej specustawą.
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Inwestycja objęta wnioskiem będzie realizowana w województwie świętokrzyskim na terenie 
powiatu włoszczowskiego w gminie Moskorzew i na terenie powiatu jędrzejowskiego w gminie Nagłowice. 
W ramach zadania planowana jest budowa m.in. jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego, ścieżki 
rowerowej, chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 78, a także budowa kanału technologicznego, remont 
poboczy, budowa/przebudowa: zjazdów, sieci uzbrojenia terenu kolidującej z inwestycją, urządzeń 
wodnych oraz urządzeń wodnych melioracji szczegółowych. Ponadto w ramach inwestycji przewidziano 
rozbiórki m.in.: budynku mieszkalnego, części tuneli ogrodniczych (szklarnia/cieplarnia), ogrodzeń, szamba, 
elementów drogi, itp., przeniesienie elementów malej architektury (krzyży i kapliczek przydrożnych), 
wycinkę drzew i krzewów. Początek inwestycji znajduje się w km 168+488 drogi krajowej Nr 78 w gminie 
Moskorzew, gdzie zaplanowano przebudowę istniejącego rowu otwartego i krytego, dalej od km 168+514 
zaprojektowano dowiązanie istniejącego chodnika do projektowanego ciągu pieszo – rowerowego. Budowa 
ciągu pieszo – rowerowego ma swój początek w km 168+550 a koniec w km 179+421, drogi krajowej 
Nr 78. Ciąg pieszo – rowerowy o szerokości od 2,5m do 4,0m, zlokalizowany jest po lewej stronie drogi 
krajowej Nr 78. W przeważającej części położony jest za rowem, tylko na niewielkich odcinkach zbliża się 
do drogi, gdzie został zlokalizowany w odległości co najmniej 2m od jezdni za pasem dzielącym lub pasem 
zieleni. W km od 173+222 do 173+641 i w km od 174+175 do 174+479 inwestycja przechodzi na prawą 
stronę drogi krajowej Nr 78 i w tej lokalizacji zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m. 

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 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. 

Zgodnie z art. 11b ust. 1 specustawy do wniosku zostały dołączone uzyskane przez Inwestora 
opinie: Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – uchwała Nr 2691/17 z dnia 07.06.2017r., Zarządu 
Powiatu w Jędrzejowie - postanowienie z dnia 15.05.2017r., znak: BA.6740.4.145.2017, Wójta Gminy 
Moskorzew – pismo z dnia 22.05.2017r., znak: GKZ.7010.8.2017 oraz Wójta Gminy Nagłowice – pismo 
z dnia 23.05.2017r., znak: ZP.720.13.2017.
Pismem z dnia 04.05.2017r., znak: CK-DK78-MOS-159/2017, Inwestor, działający przez pełnomocnika, 
zwrócił się do Zarządu Powiatu Włoszczowskiego o wydanie opinii w trybie art. 11b ust. 1 specustawy dla 
zadania objętego niniejszą decyzją. W ustawowym terminie ww. organ nie przedstawił stanowiska, zgodnie 
więc z art. 11b ust. 2 specustawy, niewydanie opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Inwestor 
przedłożył pismo potwierdzające wystąpienie do ww. organu oraz oświadczenie o niewydaniu opinii 
w ustawowym terminie. 

Do wniosku Inwestor 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 (20 arkuszy),
- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
- mapy w skali 1:5000 przedstawiające projekt podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych, 
wpisane do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego 
przez odpowiednio: Starostę Włoszczowskiego pod numerami ewidencyjnymi: P.2613.2017.979, 
P.2613.2017.980, P.2613.2017.984, P.2613.2017.986, Starostę Jędrzejowskiego pod numerami 
ewidencyjnymi: P.2602.2017.1152, P.2602.2017.1153, 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,



27

- 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 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 07.06.2017r., znak: ZU-
460-6-24/17,

- opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 02.06.2017r., znak: 
ZS.224.4.27.2017 wraz z opinią Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 
13.06.2017r., znak: ES.2210.2.67.2017.TK,

- opinię Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 06.06.2017r., znak: 
IN.AIB.5152.1.2017.A,

- wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, tj.: decyzję Starosty Jędrzejowskiego z dnia 
08.06.2017r., znak: OŚR.6341.11.2017 i Starosty Włoszczowskiego z dnia 26.06.2017r., znak: 
ROI.6341.27.2017.II udzielających pozwoleń wodnoprawnych wraz z postanowieniem Starosty 
Włoszczowskiego z dnia 04.08.2017r., znak: ROL.6341.27.2017.II o sprostowaniu oczywistej omyłki 
pisarskiej. 

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, linii kolejowych oraz nie znajduje się na terenach górniczych - niewymagane zatem było 
przedstawienie wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienia zarządcy drogi, o których 
mowa w art. 11d ust. 1 pkt 7a oraz opinii organów, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. a), b), c) oraz 
g) specustawy.
Ponadto Inwestor dołączył do wniosku postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Kielcach z dnia 06.06.2017r., znak: KIE.5120.67.2017.ZR o umorzeniu postępowania w sprawie 
zaopiniowania planowanego przedsięwzięcia ze względu na jego lokalizację poza terenami górniczymi oraz 
opinię PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 31.05.2017r., znak: IZORA-505-59/2017 o uzgodnieniu 
rozwiązań projektowych. Do wniosku Inwestor dołączył prawo dysponowania nieruchomością o nr ewid. 
155/2, obręb Jaronowice na cele budowlane, tj. przestawienie kapliczki.

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). Zaplanowana inwestycja, w związku z zakresem robót budowlanych polegających na budowie ciągu 
pieszo – rowerowego, ścieżki rowerowej oraz chodników, nie jest wskazana w ww. rozporządzeniu, wobec 
czego nie zaistniały przesłanki dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowej inwestycji. Powyższe zostało potwierdzone w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Kielcach z dnia 07.04.2016r., znak: WOO-I.070.24.2016.MM.1.
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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 09.10.2017r., znak: SPN.III.7820.1.22.2017, wysłane 
wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem na adres 
wskazany w ewidencji gruntów i budynków, a także poprzez obwieszczenie z dnia 09.10.2017r., znak: jw., 
zamieszczone w dniach 11.10.2017r. – 25.10.2017r. na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i Urzędu Gminy 
Nagłowice oraz w dniach 10.10.2017r. – 26.11.2017r. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Moskorzew a także w prasie lokalnej dotyczącej terenu powiatu 
włoszczowskiego i jędrzejowskiego, tj. w „Echu Dnia” w dniu 11.10.2017r. 

W trakcie prowadzonego postępowania pisemne uwagi i zastrzeżenia złożyli:
Pani Halina Łataś i Pan Jerzy Łataś we wspólnym piśmie z dnia 12.09.2017r. nie zgadzają się na budowę 
ścieżki rowerowej po stronie lewej. Sprzeciw swój motywują tym, że planowany ciąg pieszo – rowerowy: 
- nie uwzględnia istniejącego chodnika po stronie prawej, który „ciągnie się przez pół wsi”, 
- biegnie w małym oddaleniu od sklepów i przyczyni się do zakazu zatrzymywania się dla samochodów 
dostawczych jak i klientów, 
- ograniczy właścicieli trzech sklepów w zakresie zaopatrzenia oraz zatrudnienia osób pracujących w tych 
obiektach i utrzymujących się z dochodów z pracy,
- zabierze po parę metrów z działek mieszkańcom, którzy i tak mają małe działki.
Zdaniem Pani Haliny Łataś i Pana Jerzego Łataś nie ma potrzeby budowy nowego ciągu pieszo – 
rowerowego, ponieważ wybudowany chodnik może by poszerzony i wykorzystany przez społeczność. 

Pani Justyna Kołtyn w piśmie z dnia 16.10.2017r. złożyła sprzeciw w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wysokości działek o nr ewid. 279/2 i 280, obręb 
Moskorzew. Podnosi, iż wielokrotnie zwracała się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
o możliwość przesunięcia lokalizacji ciągu pieszo – rowerowego w stronę rowu, tak aby nie przebiegał 
blisko domu, ale nie otrzymała odpowiedzi. Uważa, że projektowany ciąg pieszo – rowerowy nie został 
dowiązany do istniejącego chodnika na wysokości tych działek. Właściciele ww. działek nie byli informowani 
o czynnościach geodezyjnych przy ustalaniu granic oraz nie były przeprowadzane konsultacje społeczne 
z mieszkańcami miejscowości Moskorzew. Wnosi o wstrzymanie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu wysłuchania uwag 
mieszkańców, tak jak miało to miejsce w miejscowości Damiany czy Chlewice. W przypadku braku 
akceptacji zmiany lokalizacji ciągu pieszo – rowerowego na działkach 279/2 i 280 nie wyraża zgody na jego 
budowę. 

Mieszkańcy wsi Chlewice we wspólnym piśmie z dnia 18.10.2017r. podpisanym przez Panią Elżbietę 
Banaś, Pana Leszka Banaś, Pana Zenona Lewikowskiego, Panią Elżbietę Lewikowską oraz Pana 
Jacentego Tomczyk nie wyrażają zgody na wydzielenie z ich działek pasa gruntów na budowę ciągu pieszo 
– rowerowego. Ich zdaniem brak jest uzasadnienia do wydzielenia dodatkowego pasa szerokości 6m 
i 90cm. Zaznaczyli, że wcześniej budowany chodnik dla pieszych nie spowodował zabrania nikomu ani 
centymetra z działki. Wnoszą ponadto o zdrenowanie rowu na wysokości ich działek, tak jak ma to miejsce 
w miejscowości Damiany.
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Pani Emilia Woźnica w piśmie z dnia 10.10.2017r. nie wyraża zgody na oddanie części działki o nr ewid. 
292, obręb Moskorzew. Stwierdza, że działka jest zagospodarowana w taki sposób aby chronić 
zabudowania od spalin i nawałnic. Wskazuje na inne rozwiązanie, które jej zdaniem byłoby lepsze 
i tańsze, tj. ułożenie w rowach drenażu i na nich płyt chodnikowych, co byłoby satysfakcjonujące dla 
mieszkańców. Za zaoszczędzone pieniądze, zdaniem Pani Woźnicy, można wykonać chodnik od szkoły 
w Moskorzewie do cmentarza, gdyż jest tam bardzo potrzebny dla mieszkańców wsi.

Pan Mieczysław Woźnica w piśmie z dnia 10.10.2017r. nie wyraża zgody na zajęcie części jego gruntu, 
tj. działki o nr ewid. 293, obręb Moskorzew. Zabranie pod inwestycję części Jego nieruchomości 
spowoduje, że utraci status rolnika i nie będzie mógł korzystać z dotacji unijnych na powiększenie 
gospodarstwa. Pan Woźnica podnosi, że przez zmniejszenie powierzchni działki przestanie być płatnikiem 
podatku rolnego a zostanie płatnikiem podatku od nieruchomości. Stwierdza, że budowa ścieżki rowerowej 
jest zbyteczna bo nikt nie jeździ na rowerze, bardziej przydałby się chodnik położony w miejscu istniejących 
rowów. 

Pani Zofia Krzysiek i Pan Zbigniew Krzysiek we wspólnym piśmie z dnia 22.10.2017r. wnieśli 
o zawężenie przejmowanego pasa gruntu, tak aby pozostawić istniejące na nim ogrodzenie. Zdaniem 
Państwa Krzysiek istnieje alternatywa dla rozwiązań projektowych poprzez zdrenowanie rowu 
i usytuowanie ścieżki rowerowej na nim, co zmniejszy koszty inwestycji i umożliwi pozostawienie 
ogrodzenia. O fakcie tym informowali Inwestora w obecności Wójta Gminy Moskorzew.

Pani Danuta Ślawska i Pan Henryk Ślawski we wspólnym piśmie z dnia 24.10.2017r. podnieśli, że 
inwestycja znacząco uszczupli powierzchnię ich działki w postaci odcięcia 6m na całej długości, co 
spowoduje całkowitą likwidację nowo wybudowanego ogrodzenia oraz wycięcie kilkudziesięciu drzew 
i krzewów odgradzających budynek mieszkalny od drogi krajowej Nr 78. Pas zieleni chronił zabudowania 
przed hałasem oraz spalinami. Zdaniem Państwa Ślawskich istnieje inne rozwiązanie tj. zdrenowanie rowu 
odwadniającego i usytuowanie na nim ciągu pieszo – rowerowego. Taka możliwość, zdaniem Państwa 
Ślawskich, obniży koszty inwestycji.

Pani Apolonia Krzysiek i Pan Kazimierz Krzysiek we wspólnym piśmie z dnia 25.10.2017r. wnieśli 
o zmniejszenie zajęcia ich działki, tak aby pozostawić istniejące ogrodzenie i drzewa.

Pani Bożena Krzywda i Pan Wacław Krzywda we wspólnym piśmie z dnia 27.10.2017r. wnoszą 
o weryfikację przebiegu linii rozgraniczających w ten sposób, aby nie obejmować nimi domu, który kupili 
i nie przypuszczali, że będzie on kolidował z inwestycją drogową. Zamierzali robić remont domu, ale ze 
względu na brak wiadomości o postanowieniach co do lokalizacji trasy rowerowej, zaniechali tych robót. 
Korespondencja w sprawie lokalizacji ścieżki rowerowej była przesyłana na ich nieaktualny adres, tj. do 
Dąbrowy Górniczej. Państwo Krzywda do pisma dołączyli zgłoszenie zmiany danych adresowych z dnia 
26.10.2017r.

Pan Krzysztof Rzepka w piśmie z dnia 28.10.2017r. zaznacza, że nie było żadnych rokowań ani negocjacji 
w sprawie lokalizacji inwestycji. Stwierdza, że w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nie było mowy o wysokości odszkodowania. 
Podkreśla, że działka należy do trzech współwłaścicieli i przy realizacji inwestycji powierzchnia działki się 
zmniejszy i będzie to dla nich niekorzystne. Podnosi, że w pasie działki znajduje się zieleń i krzewy, które 
mają już kilkanaście lat. Wnosi o przeprowadzenie negocjacji mających na celu doprowadzenie do 
porozumienia w sprawie, przedstawienie konkretnych planów co do przebiegu inwestycji, z uwzględnieniem 
wjazdu na posesje i przestawienia ogrodzenia. 
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Pani Danuta Siwek i Pan Krzysztof Siwek we wspólnym piśmie z dnia 07.11.2017r. wnieśli o zmianę 
lokalizacji ścieżki rowerowej tak, aby nie było potrzeby likwidacji ogrodzenia oraz istniejącej roślinności na 
długości ponad 100m oraz spowoduje utrudnienia w swobodnym wjeździe na działkę. Zdaniem Państwa 
Siwek można zabudować rów na długości ogrodzenia i tam zlokalizować ścieżkę lub po drugiej stronie 
drogi, gdzie nie ma zabudowań. Wnieśli o zagwarantowanie im możliwości podjęcia nowych inwestycji na 
działce, z dala od istniejącej drogi oraz o zmianę usytuowania wjazdu, jak również (w ostateczności) 
o wykup całej posesji. 

Mieszkańcy wsi Chlewice we wspólnym piśmie z dnia 08.10.2017r. (data wpływu do tut. organu 
14.11.2017r.) podpisanym przez 20 mieszkańców tj. Pana Leszka Banaś, Panią Elżbietę Banaś, Panią 
Zdzisławę Lewikowską, Panią Mariannę Dąbrowską, Pana Zenona Lewikowskiego, Pana Jacentego 
Tomczyka, Pana Mariana Zbroińskiego, Panią Grażynę Wójcik, Pana Grzegorza Wójcika, Panią Zofię 
Dziopę, Pana Bolesława Dziopę, Panią Elżbietę Pakułę, Panią Magdalenę Pakułę, Pana Bolesława Pakułę, 
Pana Artura Pakułę, Panią Halinę Łataś, Pana Jerzego Łataś, Panią Annę Podgórską, Pana Apolinarego 
Podgórskiego, Pana Krzysztofa Woźniak, Panią Renatę Woźniak (część osób podpisała się również przy 
piśmie z dnia 18.10.2017r., tj. Pan Leszek Banaś, Pani Elżbieta Banaś, Pan Zenon Lewikowski, Pani 
Elżbieta Lewikowska, Pan Jacenty Tomczyk oraz występowała do tut. organu samodzielnie – Pani Halina 
Łataś i Pan Jerzy Łataś) wnieśli sprzeciw wobec realizacji inwestycji. Podnieśli, że ich uwagi nie są brane 
pod uwagę, a o dalszych procedurach nie są informowani, a wszystko robi się bez Ich wiedzy. Podkreślają, 
że wcześniejsza budowa chodnika nie powodowała przejęcia prywatnych działek. Wieś Chlewice jest 
starzejąca się wsią „bez perspektyw rozwoju”, większość mieszkańców korzysta z handlu obwoźnego, 
a dzieci dowozi się do przedszkola i szkół autokarami. Istniejący chodnik jest wystarczający dla 
mieszkańców, wystarczy dorysować oznakowanie dla pieszych i rowerzystów. Nie wyrażają zgody, aby 
ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany był pod oknami budynków.

W związku z ww. pismami tut. organ zwrócił się pismami znak: SPN.III.7820.1.22.2017 w dniach: 
24.10.2017r, 26.10.2017r., 07.11.2017r., 16.11.2017r. do pełnomocnika inwestora przedmiotowego 
przedsięwzięcia o zajęcie stanowiska, co do zasadności uwag, postulatów i zastrzeżeń przedstawionych 
przez strony, prosząc jednocześnie o podanie przyczyn ich ewentualnego uwzględnienia bądź wyjaśnienia 
powodów ich odrzucenia. 

Pełnomocnik Inwestora w pismach z dnia 03.11.2017r., znak: CK-DK78-MOS-544/2017, znak: CK-
DK78-MOS-545/2017, znak: CK-DK78-MOS-546/2017, znak: CK-DK78-MOS-547/2017, znak: CK-DK78-
MOS-548/2017, znak: CK-DK78-MOS-549/2017, z dnia 13.11.2017r., znak: CK-DK78-MOS-560/2017, 
znak: CK-DK78-MOS-561/2017, znak: CK-DK78-MOS-562/2017, znak: CK-DK78-MOS-563/2017 oraz 
z dnia 20.11.2017r., znak: CK-DK78-MOS-574/2017, znak: CK-DK78-MOS-575/2017, przedstawił 
stanowisko co do podnoszonych przez strony żądań, wniosków, uwag i zarzutów. Nie zmienił przebiegu ani 
zakresu inwestycji oraz przyjętych rozwiązań projektowych. 
Pełnomocnik Inwestora powyższe odpowiedzi przekazał do wiadomości Zainteresowanym.
Wnioskodawca, działający przez pełnomocnika, we wszystkich odpowiedziach przedstawił parametry 
przedmiotowego ciągu pieszo – rowerowego, tj. zgodnie z § 43 ust. 1 rozporządzenia 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. 2016r., poz. 124), ciąg pieszo-rowerowy, ścieżka rowerowa czy 
chodnik powinny być zlokalizowane w odległości minimum 5,0m od krawędzi jezdni w przypadku dróg klasy 
technicznej GP (droga krajowa Nr 78). Zgodnie z § 43 ust. 3 ww. rozporządzenia w wyjątkowych 
wypadkach, uzasadnionych warunkami miejscowymi, dopuszcza się usytuowanie ciągu pieszo-
rowerowego, ścieżki rowerowej, chodnika w odległości mniejszej niż 5m pod warunkiem zastosowania 
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urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ciąg pieszo-rowerowy został zaprojektowany 
za bocznym pasem dzielącym o szerokości 1,0m - 2,0m, z zastosowaniem odwodnienia w postaci rowów 
krytych wyłącznie w miejscach, w których kolidowałby z istniejącą zabudową usytuowaną w bardzo bliskiej 
odległości od jezdni drogi krajowej Nr 78 i powodował konieczność wyburzeń budynków. Został 
zaprojektowany za rowem, który zostanie doprowadzony do parametrów normatywnych w celu 
zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wód opadowo-roztopowych. Niweleta ciągu pieszo-
rowerowego została dostosowana do istniejącego terenu. Podkreślił, iż ścieżka rowerowa w miejscowości 
Chlewice została zaprojektowana zgodnie z obwiązującymi warunkami technicznymi i przepisami o ruchu 
drogowym, zapewniając rowerzystom bezpieczne przekraczanie jezdni po przejazdach rowerowych, 
odpowiednio oznakowanych i zlokalizowanych w takich miejscach, aby zapewnić kierującym pojazdami 
samochodowymi odpowiednią widoczność na zatrzymanie przed przejazdem rowerowym. Zaznaczał, że 
budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Chlewice jest realizowana w interesie społecznym, także tych 
osób, które są właścicielami działek niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej. Wynika ona z potrzeby 
poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi krajowej Nr 78, 
poprzez odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego. O poprawę 
bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wnioskowały w ostatnich latach władze 
samorządowe z uwagi na wzrost natężenia ruchu rowerowego oraz wypadków z udziałem pieszych 
i rowerzystów.
Za przejęcie działki lub części działki (jak również za obiekty likwidowane/wyburzane zlokalizowane na 
działce np. ogrodzenia) z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-rowerowy, zgodnie ze specustawą należy się 
odszkodowanie. Wysokość tego odszkodowania ustalona zostanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego 
w odrębnym postępowaniu administracyjnym według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji. 

Odnośnie uwag Pani Haliny Łataś i Pana Jerzego Łataś, pełnomocnik Inwestora poinformował, że 
lokalizacja projektowanej ścieżki rowerowej na długości miejscowości Chlewice była szczegółowo 
analizowana na etapie opracowywania koncepcji, która została sporządzona w dwóch wariantach: pierwszy 
zakładał budowę ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi krajowej Nr 78, drugi budowę ścieżki 
rowowej po stronie prawej. Analiza wykazała, iż zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego w pierwszym 
wariancie spowoduje m.in.: rozbiórkę istniejącego chodnika, który nie spełnia wymagań dla projektowanego 
ciągu pieszo-rowerowego zarówno pod względem szerokości jak i konstrukcji nawierzchni, większą 
ingerencję w prywatne nieruchomości położone wzdłuż istniejącego chodnika (ze względu na zbyt wąski 
pas drogowy drogi krajowej Nr 78 po stronie lewej). Wówczas nastąpiłaby ingerencja w tereny należące do 
parafii, a w konsekwencji ograniczenie liczby miejsc postojowych na parkingu zlokalizowanym przy 
Kościele, przestawienie obiektów małej architektury (takich jak kapliczki i krzyże), przebudowę istniejącego 
zbiornika zlokalizowanego na działce o nr. ewid. 900/1, a także wyburzenie 4 budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych na działach o nr. ewid.: 747, 750/1, 755, 770. W wariancie drugim zaprojektowano ścieżkę 
rowerową po prawej stronie drogi krajowej za krawężnikiem i bocznym pasem dzielącym. Takie 
rozwiązanie nie powoduje wyburzeń budynków oraz pozwala uporządkować zatrzymywanie się pojazdów 
wzdłuż drogi krajowej Nr 78, poprawiając bezpieczeństwo ruchu. Na wysokości sklepu, zlokalizowanego 
w bliskiej odległości od krawędzi jezdni, na działce o nr. ewid. 20, przebieg ścieżki zaprojektowano tak, aby 
zapewnić możliwość zatrzymywania się pojazdom osobowym i dostawczym, które będą obsługiwane 
poprzez zjazd publiczny o szerokości 6,50m. Należy podkreślić, iż prowadzący działalność gospodarczą 
powinien na własnym terenie zapewnić miejsca parkingowe, a nie jak odbywa się to w tej chwili - 
samochody zatrzymują się w pasie drogowym na poboczu drogi krajowej. 
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Na uwagi Pani Justyny Kołton pełnomocnik Inwestora odpowiedział, że budowa ciągów pieszo-
rowerowych, ścieżek rowerowych będzie realizowane od km 168+550 do km 179+421 i stanowi część 
projektu budowy ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej Nr 78 w województwie świętokrzyskim, 
którego długość docelowa będzie wynosić ok. 25km, łącznie z istniejącymi już odcinkami. Początek 
projektowanego ciągu pieszo- rowerowego został zlokalizowany w km 168+550 drogi krajowej Nr 78, gdzie 
przewidziano wykonanie dowiązania do istniejącego chodnika. Istniejący chodnik o szerokości 1,50m 
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej od km 168+550 do km 168+622 (koniec działki 280, obręb 0010 
Moskorzew) nie spełnia wymagań dla projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zarówno pod względem 
szerokości jak i konstrukcji nawierzchni, dlatego został przewidziany do rozbiórki. Na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej, na wniosek Wójta Gminy Moskorzew w dniu 11.05.2017r. zostały 
zorganizowane spotkania informacyjne w miejscowościach Damiany i Chlewice, które były dostępne dla 
wszystkich mieszkańców Gminy Moskorzew. Przed przeprowadzonymi spotkaniami do siedziby Gminy 
Moskorzew zostały przesłane niezbędne materiały, przedstawiające zakres planowanej inwestycji, celem 
zapoznania się z dokumentacją projektową. Po przeprowadzanych spotkaniach informacyjnych, 
uzasadnione uwagi i prośby o dokonanie indywidualnych zmian w obrębie poszczególnych posesji zawarte 
we wnioskach mieszkańców zostały wprowadzone w dokumentacji projektowej. W kwestii braku 
zawiadomienia stron o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek o numerze ewidencyjnym 279/2 
i 280 obręb Moskorzew, pełnomocnik Inwestora przedłożył kopie zawiadomień wysłanych do 
dotychczasowych właścicieli zgodnie z rejestrem gruntów wydanych przez Starostwo Powiatowe we 
Włoszczowie, tj. do Pani Wincentyny Wojdyła i Pana Kazimierza Wojdyła.

Co do kwestii podnoszonych przez Mieszkańców wsi Chlewice pełnomocnik Inwestora wyjaśnił, że 
zastosowane rozwiązania nie spowodują wyburzenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 661 i 662, obręb Kolonia Chlewice oraz budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 427/3 i 428, obręb Kolonia Chlewice. 
W przypadku budynku Nr 68 krawędź zewnętrzna projektowanego ciągu pieszo - rowerowego będzie 
zlokalizowana w odległości 16,9m od najbliższego narożnika budynku a projektowany pas drogowy - 
14,7m. W przypadku budynku Nr 40 krawędź zewnętrzna projektowanego ciągu pieszo - rowerowego 
będzie zlokalizowana w odległości 8,8m od najbliższego narożnika budynku a projektowany pas drogowy - 
6,2m. Takie rozwiązanie pozwoli na wybudowanie nowego ogrodzenia. 

Odnośnie uwag Pani Emilii Woźnicy pełnomocnik Inwestora wskazał, że zastosowanie przyjętych 
rozwiązań nie powoduje wyburzenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o numerze 
ewidencyjnym 292, obręb Moskorzew. Krawędź zewnętrzna projektowanego ciągu pieszo - rowerowego 
będzie zlokalizowana w odległości 47,0m od najbliższego narożnika budynku a projektowany pas drogowy 
- 44,0m, co pozwoli na wybudowanie ogrodzenia i zagospodarowanie działki poprzez nasadzenie 
zakrzewień, zapewniając ochronę przed hałasem. Natomiast w kwestii budowy chodnika z prawej strony 
drogi krajowej Nr 78 od szkoły w miejscowości Moskorzew (km ok. 168 + 100) do drogi gminnej 
prowadzącej do miejscowości Chebdzie (km ok. 168+340) stwierdził, że jest on poza zakresem 
przedmiotowej inwestycji. 

Odnośnie uwag Pana Mieczysława Woźnicy pełnomocnik Inwestora poinformował, że ciąg pieszo-
rowerowy został zaprojektowany za rowem, który zostanie doprowadzony do parametrów normatywnych w 
celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wód opadowo-roztopowych. Niweleta ciągu pieszo-
rowerowego została dostosowana do istniejącego terenu. W ramach przedmiotowej inwestycji 
z powierzchni działki o numerze ewidencyjnym 293, obręb 0010 Moskorzew zostanie wydzielony i przejęty 
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na rzecz Skarbu Państwa obszar o powierzchni 0,04ha. Zgodnie z danymi zawartymi w wypisie z rejestru 
gruntów wydanym przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, powierzchnia użytkowa przedmiotowej 
działki wynosi 0,98ha, w tym grunty orne o klasie użytku rolnego: Rllla - powierzchnia użytku - 0,17ha, Rlllb 
- powierzchnia użytku - 0,27ha, RIVa - powierzchnia użytku - 0,54ha, przy czym obszar o powierzchni 
0,04ha zostanie wydzielony pod planowaną inwestycję z gruntów ornych o klasie użytku rolnego RIVa. 
Powierzchnia gruntu ornego o klasie użytku RIVa pozostająca przy dotychczasowym właścicielu będzie 
wynosić 0,50ha. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. 
z 2017r., poz. 1892), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ww. 
ustawy, o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy. Zgodnie z art. 4 pkt 5. ww. 
ustawy oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zaliczania gmin 
oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. z 2001r., Nr 143, poz.1614), 
przeliczeniowa powierzchnia dla przedmiotowej działki z uwzględnieniem klas użytków rolnych, 
współczynników przeliczeniowych i okręgu podatkowego (II okrąg podatkowy), będzie wynosić: Rllla - 
powierzchnia użytku - 0,17ha x 1,50 = 0,25ha, Rlllb - powierzchnia użytku - 0,27ha x 1,25 = 0,34ha, RIVa - 
powierzchnia użytku - 0,50ha x 1 = 0,50ha, co zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami, 
łącznie daje powierzchnię przeliczeniową równą 1,09ha.
W związku z powyższym właściciel działki o numerze ewidencyjnym 293, obręb 0010 Moskorzew będzie 
nadal podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym i nie utraci statusu rolnika. 

Odnośnie uwag Pani Zofii Krzysiek i Pana Zbigniewa Krzysiek poinformował, że zastosowanie przyjętych 
rozwiązań nie powoduje wyburzenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o numerze 
ewidencyjnym 294/1, obręb Moskorzew. Linia rozgraniczająca teren inwestycji została zaprojektowana z 
zachowaniem wymaganej minimalnej odległości granicy pasa drogowego od zewnętrznej granicy robót 
budowlanych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Krawędź zewnętrzna projektowanego ciągu 
pieszo - rowerowego będzie zlokalizowana w odległości 31,0m od najbliższego narożnika budynku, 
a projektowany pas drogowy - 29,5m. Takie rozwiązanie pozwoli na wybudowanie nowego ogrodzenia 
z zachowaniem odpowiedniej, bezpiecznej odległości od istniejącej sieci wodociągowej, która nie koliduje 
z planowaną inwestycją.

Na temat uwag Pani Danuty Ślawskiej i Pana Henryka Ślawskiego pełnomocnik Inwestora odpowiedział, 
że zastosowanie przyjętych rozwiązań nie powoduje wyburzenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego 
na działce o numerze ewidencyjnym 290/2, obręb Moskorzew. Krawędź zewnętrzna projektowanego ciągu 
pieszo - rowerowego będzie zlokalizowana w odległości 21,9m od najbliższego narożnika budynku 
a projektowany pas drogowy - 20,2m, co pozwoli na wybudowanie ogrodzenia i zagospodarowanie działki 
poprzez nasadzenie zakrzewień. 

Odnośnie uwag Pani Apolonii Krzysiek i Pana Kazimierza Krzysiek pełnomocnik Inwestora stwierdził, że 
ciąg pieszo-rowerowy został zaprojektowany za rowem, który zostanie doprowadzony do parametrów 
normatywnych w celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wód opadowo-roztopowych. Niweletę 
ciągu pieszo-rowerowego dostosowano do istniejącego terenu. Zastosowanie takiego rozwiązania nie 
powoduje wyburzenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 294/2, 
obręb Moskorzew. Linia rozgraniczająca teren inwestycji została zaprojektowana z zachowaniem 
wymaganej minimalnej odległości granicy pasa drogowego od zewnętrznej granicy robót budowlanych 
zgodnie z ustawą o drogach publicznych. W przypadku budynku zlokalizowanego na działce 294/2 
krawędź zewnętrzna projektowanego ciągu pieszo - rowerowego będzie zlokalizowana w odległości 31,0m 
od najbliższego narożnika budynku, a projektowany pas drogowy - 29,5m. Takie rozwiązanie pozwoli na 
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wybudowanie nowego ogrodzenia z zachowaniem odpowiedniej, bezpiecznej odległości od istniejącej sieci 
wodociągowej, która nie koliduje z planowaną inwestycją.

W kwestii uwag poruszanych przez Panią Bożenę Krzywda i Pana Wacława Krzywda pełnomocnik 
Inwestora stwierdził, że ciąg pieszo-rowerowy na wysokości działki 174/2 został zaprojektowany za 
bocznym pasem dzielącym o szerokości 1,0m, z zastosowaniem odwodnienia w postaci rowu krytego. Na 
krawędzi jezdni zostanie wykonany krawężnik betonowy wyniesiony na 10cm, stanowiący wizualną 
i fizyczną barierę oddzielającą ruch pieszych i rowerzystów poruszających się po ciągu pieszo-rowerowy od 
ruchu pojazdów na jezdni drogi krajowej Nr 78. Zastosowanie takiego rozwiązania nie powoduje ingerencji 
w teren prywatny, ani wyburzenia budynku mieszkalnego. 

Odnośnie zastrzeżeń Pana Krzysztofa Rzepki pełnomocnik Inwestora wyjaśnił, że zjazd nie ulegnie 
zmianie w stosunku to stanu istniejącego. Zjazd zaprojektowano o parametrach geometrycznych zgodnych 
z wymaganiami § 79 rozporządzenia 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. 
2016r., poz. 124). Nawierzchnia zjazdu zostanie wykonana z kostki betonowej. Przepisy specustawy 
drogowej nie zobowiązują Inwestora do poprzedzenia wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Jednakże podkreślił, iż 
mimo braku zobowiązania w tym zakresie po stronie Inwestora, na etapie opracowywania dokumentacji 
projektowej, na wniosek Wójta Gminy Moskorzew w dniu 11.05.2017r. zostało zorganizowane spotkanie 
informacyjne w miejscowościach Damiany i Chlewice, które były dostępne dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Moskorzew. Przed przeprowadzonymi spotkaniami do Urzędu Gminy Moskorzew zostały przesłane 
niezbędne materiały, przedstawiające zakres planowanej inwestycji, celem zapoznania się z dokumentacją 
projektową przez mieszkańców. Po przeprowadzanych spotkaniach informacyjnych, uzasadnione uwagi 
i prośby o dokonanie indywidualnych zmian w obrębie poszczególnych posesji zawarte we wnioskach 
mieszkańców zostały wprowadzone w dokumentacji projektowej.

Na zastrzeżenia Pani Danuty Siwek i Pana Krzysztofa Siwek pełnomocnik Inwestora odpowiedział, że 
niweletę ciągu pieszo-rowerowego dostosowano do istniejącego terenu. Zastosowanie takiego rozwiązania 
nie spowoduje wyburzenia budynku mieszkalnego oraz pozwala na wybudowanie nowego ogrodzenia. 
Dołączył pismo podpisane przez Panią Danutę Siwek i Pana Krzysztofa Siwek z dnia 13.11.2017r., 
z którego wynika, że wycofują się z wniosku o przeniesienie zjazdu. Niemniej jednak Inwestor w piśmie 
z dnia 20.11.2017r., w odniesieniu do zmiany lokalizacji zjazdu na działce o nr ewid. 2.73, obręb Damiany 
poinformował, że właściciel nieruchomości może wystąpić do Zarządcy drogi z wnioskiem o zmianę 
lokalizacji zjazdu. 

Odnośnie uwag Mieszkańców wsi Chlewice pełnomocnik Inwestora wyjaśnił, że zaprojektowanie ciągu 
pieszo - rowerowego poprzez wydzielenie przy pomocy samego oznakowania na istniejącym chodniku 
o szerokości 1,50m od km 173+370 (Dom Kultury we wsi Chlewice) do km 174+300 (cmentarz we wsi 
Chlewice) nie jest możliwe, ponieważ takie rozwiązanie nie spełnia wymagań dla projektowanego ciągu 
pieszo-rowerowego zarówno pod względem szerokości jak i konstrukcji nawierzchni.

W związku z wniesionymi uwagami oraz biorąc pod uwagę stanowisko przedstawione przez 
pełnomocnika Inwestora, tut. organ zważył, co następuje:

Zgodnie z wypisami z rejestry gruntów z dnia 29.06.2017r. i 30.06.2017r., wydanymi przez Starostę 
Włoszczowskiego, pod nr kancelaryjnym: GKN.6621.2.1324.2017:
- Pani Halina Łataś i Pan Jerzy Łataś są współwłaścicielami działki o nr 20, obręb 0002 Chlewice o pow. 
0,0824ha, która niniejszą decyzją zostanie podzielona na działki o nr ewid: 20/1 o pow. 0,0101ha – 
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przeznaczoną pod drogę i 20/2 o pow. 0,0723ha – pozostającą przy właścicielu. Pan Jerzy Łataś jest 
właścicielem działki o nr ewid. 425, obręb 0002 Chlewice o pow. 0,07ha, która niniejszą decyzją zostanie 
podzielona na działki o nr ewid: 425/1 o pow. 0,0081ha – przeznaczoną pod drogę i 425/2 o pow. 0,06ha – 
pozostającą przy właścicielu.

- Pani Elżbieta Banaś i Pan Leszek Banaś są współwłaścicielami działek położonych w obrębie 0003 
Kolonia Chlewice o nr ewid.: 425/13 o pow. 0,3708ha, 427/2 o pow. 0,09ha, 427/4 o pow. 0,08ha i 428 
o pow. 0,02ha. Działki te niniejszą decyzją zostaną podzielone, i tak: działka o nr ewid. 425/13 na działki 
o nr ewid.: 425/26 o pow. 0,0216ha – przeznaczoną pod drogę i 425/27 o pow. 0,3492ha – pozostającą 
przy właścicielu, działka o nr ewid. 427/2 na działki o nr ewid.: 427/5 o pow. 0,0090ha – przeznaczoną pod 
drogę i 427/6 o pow. 0,08ha – pozostającą przy właścicielu, działka o nr ewid. 427/4 na działki o nr ewid.: 
427/7 o pow. 0,0029ha – przeznaczoną pod drogę i 427/8 o pow. 0,0,08ha – pozostającą przy właścicielu, 
działka o nr ewid. 428 na działki o nr ewid.: 428/1 o pow. 0,0096ha – przeznaczoną pod drogę i 428/2 
o pow. 0,01ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pan Zenon Lewikowski jest właścicielem działki o nr ewid. 427/3, obręb 0003 Kolonia Chlewice, o pow. 
0,18ha, która niniejszą decyzją zostanie podzielona na działki o nr ewid: 427/9 o pow. 0,0146ha – 
przeznaczoną pod drogę i 427/10 o pow. 0,17ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pan Jacenty Tomczyk jest właścicielem działek położonych w obrębie 0003 Kolonia Chlewice o nr ewid: 
661 o pow. 0,13ha i 662 o pow. 0,13ha. Działki te niniejszą decyzją zostaną podzielone, i tak: działka o nr 
ewid. 661 na działki o nr ewid.: 661/1 o pow. 0,0082ha – przeznaczoną pod drogę i 661/2 
o pow. 0,12ha – pozostającą przy właścicielu, a działka o nr ewid. 662 na działki o nr ewid.: 662/1 o pow. 
0,0081ha – przeznaczoną pod drogę i 662/2 o pow. 0,12ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pani Emilia Woźnica jest właścicielem działki o nr ewid. 292, obręb 0010 Moskorzew, o pow. 1,51ha, 
która niniejszą decyzją zostanie podzielona na działki o nr ewid: 292/1 o pow. 0,0500ha – przeznaczoną 
pod drogę i 292/2 o pow. 1,46ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pan Mieczysław Woźnica jest właścicielem działki o nr ewid. 293, obręb 0010 Moskorzew, o pow. 0,98ha, 
która niniejszą decyzją zostanie podzielona na działki o nr ewid: 293/1 o pow. 0,0395ha – przeznaczoną 
pod drogę i 293/2 o pow. 0,94ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pani Zofia Krzysiek i Pan Zbigniew Krzysiek są współwłaścicielami działek o nr ewid. 294/1, obręb 0010 
Moskorzew, o pow. 0,1823ha i 295/1, obręb 0010 Moskorzew, o pow. 0,01ha. Działki te niniejszą decyzją 
zostaną podzielone, i tak: działka o nr ewid. 294/1 na działki o nr ewid.: 294/3 o pow. 0,0195ha – 
przeznaczoną pod drogę i 294/4 o pow. 0,1628ha – pozostającą przy właścicielu, a działka o nr ewid. 
295/1 na działki o nr ewid.: 295/3 o pow. 0,0080ha – przeznaczoną pod drogę i 295/4 o pow. 0,01ha – 
pozostającą przy właścicielu.

- Pan Krzysztof Rzepka jest współwłaścicielem w 4/6 działek położonych w obrębie 0005 Damiany o nr 
ewid.: 88/5 o pow. 0,1247ha i 88/6 o pow. 0,0146ha. Działki te niniejszą decyzją zostaną podzielone, 
i tak: działka o nr ewid. 88/5 na działki o nr ewid.: 88/11 o pow. 0,0055ha – przeznaczoną pod drogę 
i 88/12 o pow. 0,1192ha – pozostającą przy właścicielu, a działka o nr ewid. 88/6 na działki o nr ewid.: 
88/13 o pow. 0,0074ha – przeznaczoną pod drogę i 88/14 o pow. 0,0072ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pani Danuta Ślawska i Pan Henryk Ślawki są współwłaścicielami działki o nr ewid. 290/2, obręb 0010 
Moskorzew, o pow. 1,50h, która niniejszą decyzją zostanie podzielona na działki o nr ewid: 290/5 o pow. 
0,0317ha – przeznaczoną pod drogę i 290/6 o pow. 1,47ha – pozostającą przy właścicielu.
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- Pani Apolonia Krzysiek i Pan Kazimierz Krzysiek są współwłaścicielami działki o nr ewid. 294/2, obręb 
0010 Moskorzew, o pow. 0,84ha, która niniejszą decyzją zostanie podzielona na działki o nr ewid: 294/5 
o pow. 0,0338ha – przeznaczoną pod drogę i 294/6 o pow. 0,81ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pani Danuta Siwek i Pan Krzysztof Siwek są współwłaścicielami działki o nr ewid. 2.73, obręb Damiany, 
o pow. 0,4428ha, która niniejszą decyzją zostanie podzielona na działki o nr ewid: 2.73/1 o pow. 0,0878ha 
– przeznaczoną pod drogę i 2.73/2 o pow. 0,3880ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pani Bożena Krzywda i Pan Wacław Krzywda, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 30.06.2017r., 
wydanego przez Starostę Jędrzejowskiego pod nr ewid. REGiK.6621.2348.2017, są współwłaścicielami 
działki o nr ewid. 174/2, obręb Jaronowice, o pow. 0,0445ha. Działka przeznaczona jest jedynie na 
przebudowę sieci infrastruktury. 

Odnośnie mieszkańców wsi Chlewice podpisanych przy piśmie z dnia 08.10.2017r. stronami postępowania 
są:
- Pani Marianna Dąbrowska, która zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 30.06.2017r., wydanym 
przez Starostę Włoszczowskiego, pod nr kancelaryjnym: GKN.6621.2.1324.2017, jest właścicielką działki 
o nr ewid. 431, obręb Kolonia Chlewice, o pow. 0,23ha, która niniejszą decyzją zostanie podzielona na 
działki o nr ewid: 431/1 o pow. 0,0291ha – przeznaczoną pod drogę i 431/2 o pow. 0,2ha – pozostającą 
przy właścicielu.

- Pan Marian Zbroiński, który zgodnie z ww. wypisem z rejestru gruntów, jest właścicielem działek 
położonych w obrębie Kolonia Chlewice, o nr ewid.: 665 o pow. 0,35ha, 666 o pow. 0,48 i 806 o pow. 
2,38ha. Działki te niniejszą decyzją zostaną podzielone, i tak: działka o nr ewid. 665 na działki o nr ewid: 
665/1 o pow. 0,0167ha – przeznaczoną pod drogę i 665/2 o pow. 0,33ha – pozostającą przy właścicielu, 
działka o nr ewid. 666 na działki o nr ewid: 666/1 o pow. 0,0216ha – przeznaczoną pod drogę i 666/2 
o pow. 0,46ha – pozostającą przy właścicielu, a działka o nr ewid. 806 na działki o nr ewid: 806/1 o pow. 
0,0188ha – przeznaczoną pod drogę i 806/2 o pow. 2,36ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pan Grzegorz Wójcik, który zgodnie z ww. wypisem z rejestru gruntów, jest właścicielem działek 
położonych w obrębie Kolonia Chlewice, o nr ewid.: 664 o pow. 0,29ha, 672 o pow. 0,31ha, 674 o pow. 
0,47ha, 688 o pow. 1,07ha, 802 o pow. 1,4ha, 807 o pow. 1,15ha i 808 o pow. 1,12ha.
Działki te niniejszą decyzją zostaną podzielone, i tak: działka o nr ewid. 664 na działki o nr ewid: 664/1 
o pow. 0,0150ha – przeznaczoną pod drogę i 664/2 o pow. 0,27ha – pozostającą przy właścicielu, działka 
o nr ewid. 672 na działki o nr ewid: 672/1 o pow. 0,0090ha – przeznaczoną pod drogę i 672/2 
o pow. 0,30ha – pozostającą przy właścicielu, działka o nr ewid. 674 na działki o nr ewid: 674/1 o pow. 
0,0131ha – przeznaczoną pod drogę i 674/2 o pow. 0,46ha – pozostającą przy właścicielu, działka o nr 
ewid. 688na działki o nr ewid: 688/1 o pow. 0,0120ha – przeznaczoną pod drogę i 688/2 o pow. 1,06ha – 
pozostającą przy właścicielu, działka o nr ewid. 802 na działki o nr ewid: 802/1 o pow. 0,0105ha – 
przeznaczoną pod drogę i 802/2 o pow. 1,39ha – pozostającą przy właścicielu, działka o nr ewid. 807 na 
działki o nr ewid: 807/1 o pow. 0,0092ha – przeznaczoną pod drogę i 807/2 o pow. 1,14ha – pozostającą 
przy właścicielu, działka o nr ewid. 808 na działki o nr ewid: 808/1 o pow. 0,0090ha – przeznaczoną pod 
drogę i 808/2 o pow. 1,11ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pani Elżbieta Pakuła i Pan Bolesław Pakuła, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 30.06.2017r., 
wydanym przez Starostę Włoszczowskiego, pod nr kancelaryjnym: GKN.6621.2.1324.2017, są 
właścicielami działki o nr ewid. 659/2, obręb Kolonia Chlewice, o pow. 0,20ha, która niniejszą decyzją 
zostanie podzielona na działki o nr ewid: 659/5 o pow. 0,0153ha – przeznaczoną pod drogę i 659/6 o pow. 
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0,18ha – pozostającą przy właścicielu.

- Pani Renata Woźniak, który zgodnie z ww. wypisem z rejestru gruntów, jest właścicielką działki o nr ewid. 
837, obręb Kolonia Chlewice, o pow. 2,23ha, która niniejszą decyzją zostanie podzielona na działki o nr 
ewid: 837/1 o pow. 0,0278ha – przeznaczoną pod drogę i 837/2 o pow. 2,20ha – pozostającą przy 
właścicielu.

- Pan Krzysztof Woźniak, który zgodnie z ww. wypisem z ewidencji gruntów, jest właścicielem działek 
położonych w obrębie Kolonia Chlewice, o nr ewid. 429 o pow. 0,27ha i 657 o pow. 0,12ha. 
Działki te niniejszą decyzją zostaną podzielone, i tak: działka o nr ewid. 429 na działki o nr ewid: 429/1 
o pow. 0,0372ha – przeznaczoną pod drogę i 429/2 o pow. 0,23ha – pozostającą przy właścicielu, działka 
o nr ewid. 657 na działki o nr ewid: 657/1 o pow. 0,0145ha – przeznaczoną pod drogę i 657/2 
o pow. 0,11ha – pozostającą przy właścicielu.

Pozostałe osoby podpisane pod pismem z dnia 08.10.2017r. nie figurują w ewidencji gruntów i budynków 
jako właściciele działek objętych niniejszym postępowaniem.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków współwłaścicielami działek o nr ewid. 279/2 i 280, obręb 
Moskorzew, o których pisze Pani Justyna Kołtyn, są Pani Wincentyna i Pan Kazimierz Wojdyła dla działki 
o nr ewid. 280 i Pan Kazimierz Wojdyła dla działki o nr ewid. 279/2. Zaznacza się, że Pani Justyna Kołdyn, 
przed wszczęciem postępowania w niniejszej sprawie, w piśmie które wpłynęło to tut. organu w dniu 
31.08.2017r. wniosła uwagi do przebiegu ciągu pieszo – rowerowego na granicy działek o nr ewid. 279/2 
i 280, obręb Moskorzew. Mając na uwadze fakt, że Pani Justyna Kołdyn nie jest właścicielką ww. działek, 
tut. organ w piśmie z dnia 23.08.2017r., znak: SPN.III.7820.28.2017 poinformował Panią Kołdyn, że 
powinna przedstawić dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości, i że należy dokonać 
zmiany w ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, a następnie 
przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.

Odnosząc się do (powtarzanej w każdym piśmie) kwestii zmiany lokalizacji ciągu pieszo 
rowerowego należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 11a 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. Stanowisko 
to zostało podkreślone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.09.2014r, sygn. akt: II 
OSK 1730/14, zgodnie z którym 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, tj. w tym przypadku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 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 wniesionych uwag i zastrzeżeń nie zmienił 
przebiegu (lokalizacji) pasa drogowego drogi krajowej Nr 78 oraz rozwiązań projektowych zawartych 
w projekcie budowlanym, to tut. organ zobligowany jest wydać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, zgodnie z wnioskiem zarządcy drogi.
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Za przejęcie działki lub części działki z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z ustawą 
o szczególnych 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, tj. Wojewodę Świętokrzyskiego (art. 12 
ust. 4a specustawy). Dotychczasowi właściciele nieruchomości, które zostaną przejęte z mocy prawa, na 
podstawie niniejszej decyzji na rzecz Skarbu Państwa, zostaną poinformowani o prowadzonym 
postępowaniu odszkodowawczym.

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. Przepisy prawa (m.in. specustawa) dopuszczają przejęcie nieruchomości osób fizycznych 
na realizację celu publicznego jakim jest realizacja przedmiotowego zamierzenia.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu należy 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. Natomiast art. 29 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku budowy lub przebudowy drogi 
budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. W przypadku 
rozbudowy drogi Inwestor jest prawnie zobowiązany do budowy/przebudowy zjazdów tylko istniejących. 

W trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
wojewoda nie bada, czy przed złożeniem wniosku Inwestor przeprowadzał konsultacje społeczne oraz czy 
udostępniał projekt inwestycji dla społeczeństwa. Niemniej jednak z informacji uzyskanej od pełnomocnika 
Inwestora wynika, że w trakcie opracowywania projektu takie konsultacje/rozmowy odbywały się z udziałem 
społeczeństwa, Inwestora, projektantów oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Spotkania odbyły 
się w dniu 11.05.2017r. w miejscowości Chlewice i Damiany. Mieszkańcy byli zawiadamiani poprzez 
ogłoszenia zamieszczone na stronie BiP Urzędu Gminy Moskorzew oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy i w sołectwach.

Tut. organ przychyla się do stanowiska zawartego w odpowiedziach pełnomocnika Inwestora, które 
są tożsame z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie budowlanym, załączonym do wniosku jako jego 
niezbędny element.

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, urządzeń wodnych i zjazdów poza liniami rozgraniczającymi 
teren oraz określa ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku. 
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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 2016r. 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).

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.

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. 

W związku z wnioskiem Inwestora, z którego wynika potrzeba przebudowy: sieci uzbrojenia terenu, 
innych dróg publicznych, urządzeń wodnych i urządzeń wodnych melioracji szczegółowych oraz zjazdów 
poza liniami rozgraniczającymi, tut. organ określił obowiązek dokonania przebudowy: sieci uzbrojenia 
terenu, innych dróg publicznych, urządzeń wodnych i urządzeń wodnych melioracji szczegółowych oraz 
zjazdów – zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e), f) g) i h) specustawy. 

Ponadto tut. organ zezwolił na dokonanie przebudowy: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg 
publicznych, urządzeń wodnych i urządzeń wodnych melioracji szczegółowych oraz zjazdów - art. 11f ust. 1 
pkt 8 lit. j) specustawy oraz określił ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości - art. 11f ust. 1 pkt 8 lit i) 
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, 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. 



40

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.
Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja wymaga zajęcia nieruchomości zarządzanych przez Lasy 
Państwowe, tut. organ poinformował również o obowiązkach wynikających z art. 20b specustawy.

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. 

Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez 
przeniesienie ruchu pieszego i rowerowego z pobocza i drogi na projektowany ciąg pieszo – rowerowy, 
ścieżkę rowerową i chodnik. Należy podkreślić, że inwestycja realizowana jest przy drodze krajowej 
Nr 78, gdzie panuje duże natężenie ruchu na poziomie około 5100 pojazdów na dobę. Niniejsze zadanie 
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, objętych 
rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2025. 
Brak nadania rygoru natychmiastowej wykonalności może skutkować opóźnieniem, uniemożliwiającym 
realizację robót budowalnych zgodnie z harmonogramem. Niezrealizowanie przedmiotowej inwestycji 
w wyznaczonym terminie, przyczynić się może do utraty środków finansowych przeznaczonych na ww. 
zadanie ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

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),
- 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. z 2016r., 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. z 2017r., poz. 
1405),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1446 ze 
zm.).
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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 trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 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.

W przypadku zawiadomienia o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia, doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się tego obwieszczenia.

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 (od Nr 1.1. do Nr 1.20.) – 4 egz. - Mapa w skali 1:500 pn.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”.
Nr 2 (od Nr 2.1. do Nr 2.29.) – 4 egz. - Mapa z projektem podziału nieruchomości w skali 1:2000 wraz z wykazem zmian 
gruntowych, przyjęte do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez 
odpowiednio Starostę Włoszczowskiego i Starostę Jędrzejowskiego.
Nr 3 (od Nr 3.1. do Nr 3.11) – 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, Urzędu Gminy Moskorzew 
i Urzędu Gminy Nagłowice 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 Nagłowice
korespondencja ePUAP

5. Wójt Gminy Moskorzew
korespondencja ePUAP


