
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 30-10-2020
Znak: SPN.III.7820.1.5.2020

Decyzja Nr 8/20
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b, art. 11d, art. 11f, 11g ust. 1 pkt 2, art. 11i ust. 1, art. 12, art. 16 ust. 2, 
art. 17, art. 19, art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) na 
wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 29.06.2020r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem 
z dnia 21.08.2020r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.254.2020.MG, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Starachowice – etap II, w ramach inwestycji pn. 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. 
Starachowice” w powiecie starachowickim

zezwalam na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 744 od km 0+000 
(km ok. 35+536 istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 744) do km ok. 3+416 (włączenie do drogi krajowej 
Nr 42 w km ok. 262+377) wraz z budową estakady nad rzeka Kamienną i linią kolejową Nr 25 relacji 
Łódź Kaliska – Dębica na odcinku od km ok. 2+602 do km ok. 3+282 (kilometraż obwodnicy), na 
terenie miasta Wąchock i miasta Starachowice w powiecie starachowickim, w następujący sposób:

I. Określam linie rozgraniczające teren. 

Linie rozgraniczające teren określono linią przerywaną z dwiema kropkami koloru różowego, opisaną jako 
„proj. linia rozgraniczająca (linia podziałowa)”, na mapie w skali 1:500 pt.: „Mapa sytuacyjna przedstawiająca 
proponowany przebieg”, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji, składający się z 7 arkuszy (od Nr 
1.1. do Nr 1.7.)

W liniach rozgraniczających teren wskazano granice pasa drogowego drogi krajowej Nr 42 oznaczone 
pogrubioną linią przerywaną z dwoma kropkami koloru jasnozielonego, opisaną jako „linia rozgraniczająca – 
projektowany docelowy pas drogi krajowej (linia podziałowa)”.

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

- oznaczony linią przerywaną z dwoma kropkami koloru zielonego, opisaną jako „linia zajętości pod 
budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu linia określająca ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości 
dla realizacji obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu”, na którym realizowana będzie 
budowa/przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

- oznaczony linią fioletową z dwoma kropkami opisaną jako „istniejący pas drogi krajowej przeznaczony pod 
przebudowę”, na którym realizowana będzie przebudowa drogi krajowej Nr 42, 

- oznaczony linią przerywaną z dwoma kropkami koloru niebieskiego, opisaną jako „granica terenów 
kolejowych – art. 20a”, na którym realizowane będą roboty budowlane niezbędne do realizacji inwestycji,
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- oznaczony linią przerywaną z dwoma kropkami koloru czerwonego, opisaną jako „granica terenów wód 
płynących – art. 20a”, na którym realizowane będą roboty budowlane niezbędne do realizacji inwestycji.

1. Linie rozgraniczające teren, obejmują nieruchomości położone w powiecie starachowickim, oznaczone 
w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

a) wyznaczające rozbudowywany pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 744:
Miasto Starachowice
obręb 0001 m. Starachowice, numery ewidencyjne działek: 2 (2/1, 2/2, 2/3), 3/21 (3/25, 3/26), 3/22, 32 
(32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 36 (36/1, 36/2), 37 (37/1, 37/2), 38 (38/1, 38/2), 
100 (100/1, 100/2), 102 (102/1, 102/2), 103 (103/1, 103/2), 104 (104/1, 104/2), 105 (105/1, 105/2), 106 
(106/1, 106/2), 107 (107/1, 107/2), 108 (108/1, 108/2), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 111 (111/1, 
111/2), 112 (112/1, 112/2), 113 (113/1, 113/2), 114, 138/1203 (138/1209, 138/1210), 138/1205 (138/1206, 
138/1207, 138/1208), 141/1202 (141/1203, 141/1204), 152/1202, 152/1203, 162/48, 162/49, 162/50, 
162/52, 162/57 (162/73, 162/74, 162/75, 162/76), 162/66, 162/68, 162/70 (162/77, 162/78), 
Obręb 0002 Starachowice, numer ewidencyjny działek: 2 (2/1, 2/2), cz. 3/6,

Miasto Wąchock
Obręb 0001 m. Wąchock, numery ewidencyjne działek: 137/1204 (137/5216, 137/5217), 137/1218 
(137/5213, 137/5214, 137/5215), 138/1201 (138/5209, 138/5210, 138/5211), 139/1203 (139/5206, 
139/5207), 139/1205 (139/5204, 139/5205), 140/1204 (140/5203, 140/5204), 141/1201 (141/5202, 
141/5203), 2603 (2603/1, 2603/2), 2604 (2604/1, 2604/2), 2605 (2605/1, 2605/2, 2605/3, 2605/4), 2606 
(2606/1, 2606/2), 2607 (2607/1, 2607/2), 2608 (2608/1, 2608/2), 2609 (2609/1, 2609/2), 2620/4 (2620/5, 
2620/6, 2620/7), 2622/2 (2622/3, 2622/4), 2624/3 (2624/4, 2624/5), 2625/2 (2625/3, 2625/4), 2626/1 
(2626/3, 2626/4), 2626/2 (2626/5, 2626/6), 2627 (2627/1, 2627/2), 2628 (2628/1, 2628/2), 2629 (2629/1, 
2629/2, 2629/3), 2651 (2651/1, 2651/2), 2652 (2652/1, 2652/2), 2654 (2654/1, 2654/2, 2654/3), 2655 
(2655/1, 2655/2, 2655/3), 2656 (2656/1, 2656/2), 2657 (2657/1, 2657/2), 2658 (2658/1, 2658/2), 2661 
(2661/1, 2661/2, 2661/3), 2662 (2662/1, 2662/2), 2663 (2663/1, 2663/2), 5209 (5209/1, 5209/2, 5209/3), 
5211, 5232, 

b) wyznaczające pas drogowy drogi krajowej Nr 42:
Miasto Wąchock
Obręb 0001 m. Wąchock, numery ewidencyjne działek: 2588 (2588/1, 2588/2), 2605 (2605/1, 2605/2, 
2605/3, 2605/4), 2610 (2610/1, 2610/2), 2611 (2611/1, 2611/2), 2612, 2613 (2613/1, 2613/2), 2614 (2614/1, 
2614/2, 2615 (2615/1, 2615/2), 2616 (2616/1, 2616/2), 2618/1 (2618/2, 2618/3), 2714/2 (2714/7, 2714/8), 
2714/3 (2714/5, 2714/6), 2717 (2717/1, 2717/2), 2731/1 (2731/3, 2731/4), 3050 (3050/1, 3050/2).

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

- budowa/przebudowa sieci uzbrojenia terenu:
Miasto Starachowice, obręb 0001 m. Starachowice, numer ewidencyjny działki: 2 (2/1),
Miasto Wąchock, obręb 0001 m. Wąchock, numery ewidencyjne działek: 137/1218 (137/5213), 2587/1, 
2588 (2588/2), 2610 (2610/2), 2618/1 (2618/3), 2717 (2717/2), 2731/1 (2731/4), 2732, 2733, 3685/2, 4208, 
4209, 5231,

- przebudowa drogi krajowej Nr 42: 
Miasto Wąchock, obręb 0001 m. Wąchock, numer ewidencyjny działki: 3685/2,

- wykonanie robót budowlanych na terenie kolejowym:
Miasto Starachowice, obręb 0001 m. Starachowice, numer ewidencyjny działki: 30/5,

- wykonanie robót budowlanych na terenie wód płynących:
Miasto Starachowice, obręb 0001 Starachowice, numer ewidencyjny działki: 138/1204, 
Miasto Wąchock, obręb 0001 m. Wąchock, numery ewidencyjne działek: 1279/1 (rzeka Kamienna), 
139/1204, 2630/4.
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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 drogi), skrót 
„cz.” przy numerze działki oznacza objęcie części działki pod inwestycję.

II. Określam warunki lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

1. Wymagania dotyczące powiązania inwestycji drogowej z innymi drogami publicznymi 
z określeniem ich kategorii.

1.1. Dostępność komunikacyjna projektowanej inwestycji drogowej.

Na przedmiotowym odcinku droga wojewódzka Nr 744 krzyżuje się z następującymi drogami publicznymi:
- drogą wojewódzką Nr 744 w km 0+000 obwodnic tj. w km ok. 35+536 drogi wojewódzkiej Nr 744, 
- drogą krajową Nr 42 w km w km ok. 3+416 obwodnicy, tj. w km ok. 262+377 drogi krajowej Nr 42.

1.2. Parametry techniczne i zakres projektowanej inwestycji:
a) parametry techniczne rozbudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 744: 
- klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego), droga jednojezdniowa o 2 pasach ruchu,
- szerokość jezdni – 2 x 3,5m,
- szerokość poboczy 2,0m, w tym 0,5m pobocza utwardzonego,
- szerokość chodnika - 1,50 - 2,00m,
- szerokość ścieżki rowerowej 2,0m
b) w ramach inwestycji przewiduje się m. in.:
- budowę drogi wojewódzkiej (obwodnicy) w km 0+000,00 (km 35+536,68 istniejący DW 744) do km 
3+416,35 (km ok. 262+377 istniejący DK 42),
- rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 744 od km 35+185,75 do km 35+536,68,
- budowę nowego odcinka drogi krajowej Nr 42 (skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej Nr 42),
- budowę dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych do drogi krajowej Nr 42 o szerokości od 3,5m 
do 5,0m w km ok. 3+150 – 3+482 obwodnicy oraz od ul. Strzelniczej do ul. Hutniczej o szerokości 5,00m,
- budowę dwóch skrzyżowań trzywlotowych na początku i końcu projektowanej obwodnicy w formie 
średnich rond:

- w km 0+000,00 (początek obwodnicy) - rondo o średnicy zewnętrznej 42m, jezdni szerokości 6,0m 
i pierścienia szerokości 2,0m

- w km 3+416,35 (km 262+377 istniejącej drogi krajowej Nr 42) - rondo o średnicy zewnętrznej 50m, 
jezdni szerokości 6,0m i pierścienia szerokości 2,0m,

- budowę estakady od km 2+602,98 do km 3+282,98 o parametrach:

- obiekt trzynastoprzęsłowy - 37,5m + 11 x 55,0m + 37,5m, 

- długość całkowita - 682,40m,

- szerokość pomostu - 13,8m, w tym: 
o jezdnia szerokości 7,0m i obustronne opaski po 0,5m ograniczone krawężnikami,
o lewostronny chodnik o szerokości użytkowej 1,5m,
o prawostronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,4m,

- klasa obciążenia STANAG 2021, MLC 150 i 100
- budowę chodników szerokości 1,5 - 2,0m w rejonie m.in.: skrzyżowań, w km od 2+602,98 do 3+416,35 
projektowanej obwodnicy (strona prawa) oraz ciągu drogi krajowej Nr 42 w km 262+261,25 - 262+558,50 
strona lewa i w km 262+255,50 - 262+558,50 strona prawa,
- budowę ścieżki rowerowej szerokości 2,0m w rejonie skrzyżowań oraz w km 2+529,50 - 3+416,35 
projektowanej obwodnicy (strona lewa) i w km 35+185,75 - 35+591,25 drogi wojewódzkiej Nr 744 - strona 
prawa- starodroże,
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- budowę MOP I na odcinku od km ok. 35+393 do km ok. 35+536 drogi wojewódzkiej Nr 744 w tym: 20 
miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i 26 dla samochodów osobowych, jezdni manewrowej, 
miejsca do ważenia i kontroli pojazdów, stacji meteo, elementów wypoczynkowych (stoły, ławki), 
- budowę zatok postojowych w km 1+685 - 1+800 obwodnicy (w rejonie istniejącej Strzelnicy Sportowej) dla 
30 samochodów osobowych i 1 autokaru,
- budowę zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową w km 35+227,25,
- budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych,
- budowę zjazdów publicznych:

- połączenie ul Strzelniczej z projektowaną obwodnicą w km ok. 1+500 – 2 zjazdy,
- połączenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ul Strzelniczą w km ok. 0+098 ul. Strzelniczej - 2 zjazdy,
- do lasu w km obwodnicy: 0+392, 0+455, 0+541, 0+787, 1+065 

- budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
- budowę/przebudowę odwodnienia drogi, w tym:

- budowę rowów szczelnych,

- budowę przepustów z funkcją przejść dla płazów i małych zwierząt: 

- P10 - 1,5x3,0m o długości 37,0m w km 35+275,00 drogi wojewódzkiej Nr 744,

- P11 - 1,5x3,0m o długości 28,0m w km 1+034,00 obwodnicy,

- P12 - 1,5x3,0m o długości 37,0m w km 1+467,00 obwodnicy,

- P13 - 1,5x3,0m o długości 35,0m w km 0+037,50 ul. Strzelniczej,

- P16 - 1,5x3,0m o długości 20,0m w km 0+105,00 ul. Strzelniczej,

- P17 - 1,5x3,0m o długości 48,0m w km 2+582,00 obwodnicy,

- budowę przepustu w km 262+479 drogi krajowej Nr 42 – P-18 - 3Ø1,0m o długości 32,0m,

- przebudowę rowów poprzez wykonanie przepustów: P14 - 2Ø1,0m o długości 20,0m w km 
0+117,00 droga dojazdowa do strefy ekonomicznej i P15 - 2Ø0,8m o długości 18,0m w km 
0+304,00 droga dojazdowa do strefy ekonomicznej

- budowę rowów nieszczelnych (trawiastych) wzdłuż dodatkowej jezdni (droga serwisowa) na odcinku 
od drogi krajowej Nr 42 z przebiegiem pod projektowaną estakadą - rów lewostronny od km 
3+431,9 do km 2+963,4 oraz rów prawostronny od km 3+026,6 do km 3+075,5 z wyprowadzeniem 
do rzeki Kamiennej,

- likwidację istniejących rowów przydrożnych w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr 42,
- korektę trasy istniejących cieków naturalnych w obrębie przepustu P11, P12, P16, P17,
- budowę płotków naprowadzających z laminatu poliestrowo-szklanego oraz stop-rynny na odcinku od km 
0+900,00 do km 1+170,00 projektowanej obwodnicy,
- budowę ekranów akustycznych po stronie lewej drogi krajowej Nr 42 w km 262+262,50 - 262+345,00 
i w km 262+495,50 – 262+565,00 klasa B3 i A4, wysokości 4m,
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- nasadzenia drzew i krzewów, 
- ustawienie barier sprężystych, poręczy ochronnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz 
elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- rozbiórkę kolidujących sieci, rozbiórkę stróżówki, ogrodzeń. 

2. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

2.1. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w północnej części województwa świętokrzyskiego, 
w powiecie starachowickim na terenie miast: Starachowice i Wąchock. 

Inwestycja została podzielona na dwa etapy budowy i rozbudowy drogi. Będący przedmiotem niniejszej 
decyzji etap II inwestycji, to planowane obejście Starachowic zachodnią stroną miasta, które będzie 
przebiegać przez tereny leśne i przemysłowe, wzdłuż starego toru kolejowego. Zabudowa mieszkaniowa 
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występuje wyłącznie w rejonie projektowanego włączenia obwodnicy do istniejącej drogi krajowej Nr 42 oraz 
Strefy Ekonomicznej.

Nowy przebieg drogi zaprojektowano od km 0+000,00 (wg ewidencji DW 744 km 35+536,68) do km 
3+416,35 z włączeniem do DK 42 wraz z rozbudową odcinka DW 744 od km 35+185,75 do km 35+536,68.

Projektowana obwodnica w km ok.: od 0+000,00 do 0+800,00, od 1+100 do 1+600, od 1+800 do 2+600 
i 2+850 do 3+400, zlokalizowana jest na terenie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(ustanowionego uchwałą Nr XLIX/881/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. 
w sprawie wyznaczenia Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Dz. Urz. Woj. Św. z 2014r., 
poz.3155). 
Ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.), zakazy 
obowiązujące na obszarach chronionego krajobrazu nie mają zastosowania.

Ponadto inwestycja znajduje się w pobliżu obszaru Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony - Ostoja 
Sieradowicka PLH260031 - ok. 1,9km i Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony - Uroczyska Lasów 
Starachowickich PLH260038 - ok. 1,9km.

Zgodnie z zapisami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.10.2017r., 
znak: WOO-I.4210.4.2016.MGN.34 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia jego realizacja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na populację chronionych 
gatunków z poszczególnych grup zwierząt stwierdzonych na tym terenie. Na trasie obwodnicy znajdują się 
stanowiska dwóch gatunków roślin objętych ochroną, tj.: wawrzyna wilczełyko (Daphne mezereum) w km 
ok. 1+100 i lilii złotogłów (Lilium martagon) w km ok. 1+500. Zniszczenie niewielkich populacji powyższych 
gatunków nie powinno wpłynąć na stan ich zachowania w skali regionu i kraju, gdyż są to gatunki pospolicie 
występujące. Na umyślne niszczenie siedlisk oraz umyślne niszczenie ww. gatunków Inwestor uzyskał 
stosowną decyzję.
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zawiera się w granicach linii wyznaczających zakres inwestycji.

2.2. Planowaną inwestycję polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkich Nr 744 należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w:
- decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.10.2017r., znak: WOO-
I.4210.4.2016.MGN.34 o środowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27.10.2020r., znak: 
WPN.I.6400.3.13.2020.EJP zezwalającej na umyślne niszczenie siedlisk oraz umyślne niszczenie 
osobników gatunku lilii złotogłów oraz gatunku wawrzynka wilczełyko,
- decyzjach Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
o pozwoleniu wodnoprawnym:

- z dnia 07.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.195.2019.JD na prowadzenie przez wody powierzchniowe 
płynące rzeki Kamiennej w granicach linii jej brzegu obiektu mostowego, rurociągu kanalizacji opadowej 
w konstrukcji projektowanego mostu kolektor 300L oraz kolektor 300P,

- z dnia 22.11.2019r., znak: WA.ZUZ.4.421.3.93.2019.MG na lokalizowanie na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych,

- z dnia 06.05.2020r., znak: WA.ZUZ.4.421.2.43.2019.MG na budowę/przebudowę przepustów, 
rowów, wylotów odpływów, likwidację rowów, korektę trasy istniejących cieków naturalnych.

2.3. Rozwiązania projektowe w zakresie:

2.3.1. Ochrony przed hałasem.
Emisja hałasu w fazie budowy będzie się wiązała z pracą typowego sprzętu budowlanego: samochodów 
ciężarowych, koparek, spychaczy i innych maszyn wykorzystywanych w drogownictwie. Poziom hałasu 
może być wyższy niż podczas normalnej eksploatacji drogi, ale ograniczony w czasie i w terenie. Prace 
budowlane należy wykonywać w porze dziennej (w godz.: 6:00 ÷ 22:00). Unikać jednoczesnej pracy 
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urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu, ograniczyć do minimum prowadzenie robót z użyciem 
sprzętu wibracyjnego w pobliżu oraz jałową pracę silników pojazdów i sprzętu ciężkiego. Wszystkie 
urządzenia i pojazdy utrzymywać we właściwej sprawności technicznej. 

Eksploatacja inwestycji będzie wiązała się z rozprzestrzenianiem hałasu komunikacyjnego, aby go 
zmniejszyć zaprojektowano 2 ekrany akustyczne o wysokości 4 m licząc od poziomu projektowanego 
terenu w osi ekranów. Łączna ich długość wynosi 154m. 

2.3.2. Ochrony środowiska gruntowo – wodnego.
Zaplanowano kanalizację deszczową, której zadaniem będzie odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z powierzchni budowanej obwodnicy miasta Starachowice do istniejących cieków lub rowów 
poprzez urządzenia wodne tj. wyloty. Wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do odbiorników, 
będą oczyszczone przy pomocy urządzeń oczyszczających. Zaprojektowano urządzenia oczyszczające 
składających się z wysokosprawnych osadników o przepływie poziomym i separatorów koalescyjnych. Do 
usunięcia z wód opadowych i roztopowych zanieczyszczeń olejowych zastosowano separatory jako 
zbiorniki żelbetowe monolityczne, ścianki zbiornika dodatkowo zabezpieczono od wewnątrz powłoką 
olejoodporną, powierzchnie zewnętrzne zaś izolowane są substancją wodoszczelną. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami GZWP oraz poza strefami ochronnym ujęć wód.

Projektowana obwodnica znajduje się na obszarze:
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW/20001723629 
nazwanym Iłżanka do Małyszyńca, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły, status: naturalna 
część wód, stan wód oceniono jako zły, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, 
tj. dobrego stanu chemicznego i ekologicznego, 
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW/2000823439 nazwanym 
Kamienna od Żarnówki do zbiornika Brody Iłżeckie, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły, 
status: naturalna część wód, stan wód oceniono jako zły, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, tj. dobrego stanu chemicznego i ekologicznego,
- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem PLGW/2000102, zaliczonym do 
regionu wodnego Środkowej Wisły, ocena stanu ilościowego: dobry, chemicznego: słaby, zagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu chemicznego i ilościowego,
- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem PLGW/200086, zaliczonym do 
regionu wodnego Środkowej Wisły, ocena stanu ilościowego: dobry, chemicznego: słaby, zagrożona 
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu chemicznego i ilościowego.

Przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych dla ww. 
jednolitych części wód powierzchniowych, nie zagraża również osiągnięciu celów środowiskowych w innych 
częściach wód w obszarze dorzecza Wisły. 

Budowa estakady nie będzie wymagać ingerencji w koryto rzeki Kamienna. Ingerencja w obrębie doliny 
rzecznej będzie ograniczała się do budowy podpór obiektu mostowego. Zakres i sposób prowadzenia prac 
nie będzie mieć znaczącego wpływu na morfologię koryta. Podpory mostowe z racji na ich punktową 
lokalizację oraz niewielkie zagęszczenie nie będą stanowić zapory dla wód powodziowych, w związku z tym 
nie zmieni się dotychczasowa hydrologia rzeki Kamiennej w związku z realizacją inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji będzie dochodzić do czasowego zajęcia terenu doliny (strefy zalewowej) 
z uwagi na dowóz materiałów budowlanych. Prace w obrębie koryta rzeki Kamiennej należy prowadzić poza 
okresem tarła tj. w okresie jesiennym od września do listopada.

2.3.3. Ochrony powietrza atmosferycznego.
W trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane z niezorganizowanym pyleniem oraz emisją 
do powietrza pyłów związanych z pracami ziemnymi i substancji z procesu spalania paliw w silnikach 
pojazdów i innych maszyn wykorzystywanych podczas budowy drogi. Oddziaływanie to będzie miało 
okresowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. 
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W celu ograniczenia emisji pyłu należy drogi techniczne regularnie czyścić i zabezpieczać przed pyleniem 
oraz zapewnić transport materiałów budowlanych z użyciem środków zabezpieczających przed pyleniem 
(przykrycia skrzyń samochodów), masy bitumiczne transportować wywrotkami wyposażonymi w opończe 
ograniczające emisję oparów asfaltów. Ponadto plac budowy i drogi dojazdowe utrzymywać w stanie 
ograniczającym pylenie (drogi na placu budowy zraszać wodą). Dodatkowo, należy ograniczyć na miejscu 
budowy, operacje mieszania kruszywa ze spoiwem i w jak największym stopniu stosować do podbudowy 
gotowe mieszanki.

Emisję spalin należy minimalizować poprzez wykorzystanie w pełni sprawnego parku maszynowego oraz 
unikanie jałowej pracy silników pojazdów i maszyn.

Budowa obwodnicy miejscowości Starachowice wpisuje się w założenia Programu Ochrony Powietrza dla 
województwa świętokrzyskiego, przyjętego Uchwalą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XIII/234/11 
z dnia 14 listopada 2011r., w którym jednym z zadań ograniczających skutki oddziaływania transportu 
samochodowego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza jest konieczność przebudowania 
istniejących szlaków celem zwiększenia ich przepustowości, a także budowa nowych obwodnic celem 
wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miejscowości.

2.3.4. Ochrony walorów przyrodniczych.
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 744 (obwodnicy) nowym śladem wymaga m. in. wycięcia 1608 szt. drzew, 
25 024m2 krzewów oraz wycinki 110 497 m2 lasów.

Zgodnie z decyzją środowiskową, jako rekompensatę za wycinkę, zaprojektowano nasadzenia rodzimych 
gatunków roślinności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, doboru zgodnego 
z siedliskiem i dostosowaniem projektowanej zieleni do otaczającego krajobrazu.

Plac budowy należy zlokalizować poza doliną rzeki Kamienna, ciekami i terenami leśnymi, minimalizując 
zajętość terenu. Zabezpieczyć przed wejściem płazów np. siatką o odpowiednich parametrach.

Wycinkę drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji należy przeprowadzić poza 
sezonem lęgowym ptaków od 16 października do końca lutego, lub poza tym okresem – pod nadzorem 
przyrodniczym. Drzewa i krzewy nie przeznaczone do usunięcia zabezpieczyć poprzez wygrodzenie, 
oszalowanie deskami lub matami. Wykopy w pobliżu drzew prowadzić ręcznie lub przy użyciu niewielkich 
koparek, fragmenty korzeni należy osłonić matą np. jutową, która będzie zwilżana wodą w razie potrzeby. 

Zaprojektowano przepusty z funkcją przejść dla zwierząt: w km 35+275,00 istniejącej drogi wojewódzkiej, 
w km 1+034,00, 1+467,00, 2+582,00 projektowanej obwodnicy, oraz w ciągu ulicy Strzelniczej w km 
0+037,50 i 0+105,00. Zaprojektowano płotki naprowadzające zwierzęta w km ok.: 0+900-1+150 str. lewa, 
0+900-1+150 str. prawa; płotki trwałe, szczelne, o parametrach:
- wysokość części naziemnej min. 50cm,
- głębokość zakopania w gruncie min. 10cm,
- odgięcie górnej krawędzi o szer. min. 10cm,
- zakończenie płotka w kształcie litery „U”.
Na etapie budowy należy zastosować tymczasowe wygrodzenia wzdłuż szlaków migracji zwierząt, tj. 
w kilometrze ok: 0+250-0+600, 0+900-1+550, 2+850-3+400- str. lewa, 0+900-1+150, 1+350-1+500, 1+500-
3+400- str. prawa. 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).

2.3.5. Ochrony walorów krajobrazowych.
Inwestycja prowadzona będzie częściowo na terenach już przekształconych antropogenicznie, przez co jej 
wpływ na krajobraz będzie nieznaczny. Elementem nowej drogi, który w większym stopniu zaburzy 
dotychczasowy krajobraz będzie estakada nad rzeką Kamienna i linią kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska — 
Dębica. W tym przypadku będzie to wprowadzenie sztucznego elementu w otwartą przestrzeń doliny 
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rzecznej. Aby zminimalizować powstający kontrast pomiędzy terenem a nowym elementem, jakim jest 
droga, skarpy nasypów i wykopów zaprojektowano wkomponowane się w naturalną rzeźbę terenu. Skarpy 
wykopów i nasypów należy obsadzić roślinnością niską i średnią w celu złagodzenia oddziaływania na 
krajobraz oraz w celu zabezpieczenia ich przed skutkami erozji. Wszystkie obiekty inżynierskie, ekrany 
i pozostałe elementy konstrukcyjne drogi, zaprojektowano w taki sposób, aby nawiązywały do charakteru 
otoczenia. Na przeważającym obszarze droga będzie prowadzona w nasypach.

2.3.6. Gospodarki odpadami.
Wytworzone na etapie realizacji inwestycji odpady należy selektywnie zbierać, przechowywać w warunkach 
uniemożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać 
uprawnionym podmiotom.

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 2020r., poz. 797 ze zm.).

2.4. Nakładam na Inwestora obowiązek przeprowadzenia i przedstawienia analizy porealizacyjnej.
Zgodnie z pkt. IV decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.10.2017r., 
znak: WOO-I.4210.4.2016.MGN.34, analizę należy przeprowadzić w zakresie oddziaływania na klimat 
akustyczny oraz skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przed hałasem, tj. na działkach nr ewid.: 2584, 
2588, 2610, 2717, 2731/1, 2733, 4208 w obrębie 0001 m. Wąchock.

Analizę należy sporządzić po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić 
właściwemu organowi w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu. W przypadku stwierdzenia 
przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu należy zastosować dodatkowe środki ochrony. 

2.5 Nakładam na Inwestora obowiązek przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego.
Zgodnie z pkt. III decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.10.2017r., 
znak: WOO-I.4210.4.2016.MGN.34, w okresie 1 roku po oddaniu inwestycji do użytkowania przez okres 3 
lat należy przeprowadzić monitoring w zakresie stanu i funkcjonowania przejść dla płazów. Za każdy rok 
monitoringu przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach opracowanie o stanie 
technicznym przejść, o sposobach i terminach ewentualnych napraw, a także opis metodyki 
przeprowadzonych badań i informacje lub analizy dotyczące wykorzystania przejść przez zwierzęta.

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

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach pismem z dnia 12.03.2019r., znak: 
ZATiRA.IA.5152.34.2019, pozytywnie zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie, wskazując na 
konieczność zapewnienia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, jako działań 
prewencyjnych w zakresie ochrony zabytków archeologicznych zagrożonych zniszczeniem lub 
uszkodzeniem podczas planowanych robót budowlanych.

4. Warunki wynikające z potrzeb obronności państwa.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga określenia warunków ze względu na potrzeby obronności państwa. 
W opinii Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach z dnia 10.07.2020r., znak: WSzW-Kielce-
WO.0732.9.2020 Szef Sztabu nie wniósł zastrzeżeń do planowanego 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:

1. Położonych w obrębach 0001, 0002 m. Starachowice, oznaczonych numerami działek:
Działki po podziale przechodzące 

pod inwestycję:Obręb 
ewidencyjny

Nr działek przed 
podziałem:

Numer działki:
Powierzchnia 
działki (ha):

Nr działek po podziale 
pozostających przy 

dotychczasowych właścicielach:

2/10001
2 2/2 2.0941

2/3

0001 3/21 3/25 0,4160 3/26

0001 32 32/1 0,2169 32/2

0001 33 33/1 0,0466 33/2

0001 34 34/1 0,0383 34/2

0001 35 35/1 0,0274 35/2

0001 36 36/1 0,0279 36/2

0001 37 37/1 0,1343 37/2

0001 38 38/1 0,0223 38/2

0001 100 100/2 0,0169 100/1

0001 102 102/1 0,1261 102/2

0001 103 103/1 0,1064 103/2

0001 104 104/1 0,0414 104/2

0001 105 105/1 0,0089 105/2

0001 106 106/1 0,0082 106/2

0001 107 107/1 0,0184 107/2

0001 108 108/1 0,0236 108/2

0001 109 109/1 0,0486 109/2

0001 110 110/1 0,0119 110/2

0001 111 111/1 0,0120 111/2

0001 112 112/1 0,0321 112/2

0001 113 113/1 0,0283 113/2

0001 138/1203 138/1209 0,1614 138/1210

138/1206
0001 138/1205 138/1207 0,8383

138/1208

0001 141/1202 141/1204 0,6970 141/1203

162/73

162/750001 162/57 162/74 1,8492

162/76
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0001 162/70 162/77 0,2832 162/78

0002 2 2/1 0,0055 2/2

2. Położonych w obrębie 0001 m. Wąchock, oznaczonych numerami działek:
Działki po podziale przechodzące pod 

inwestycję:Nr działek przed 
podziałem:

Numer działki:
Powierzchnia 
działki (ha):

Nr działek po podziale pozostających 
przy dotychczasowych właścicielach:

137/1204 137/5216 0,4400 137/5217

137/5213
137/1218 137/5214 2,6130

137/5215

138/5209
138/1201 138/5210 0,5597

138/5211

139/1203 139/5207 0,6634 139/5206

139/1205 139/5205 0,3542 139/5204

140/1204 140/5204 0,2827 140/5203

141/1201 141/5203 0,4934 141/5202

2588 2588/1 0,0008 2588/2

2603 2603/2 0,0724 2603/1

2604 2604/2 0,0773 2604/1

2605/2 0,2168 2605/1
2605

2605/3 0,0908 2605/4

2606 2606/1 0,0505 2606/2

2607 2607/1 0,0508 2607/2

2608 2608/1 0,0351 2608/2

2609 2609/1 0,0451 2609/2

2610 2610/1 0,0026 2610/2

2611 2611/2 0,0893 2611/1

2613 2613/1 0,1961 2613/2

2614 2614/1 0,0578 2614/2

2615 2615/1 0,0370 2615/2

2616 2616/1 0,0308 2616/2

2618/1 2618/2 0,0668 2618/3

2620/5
2620/4 2620/6 0,1402

2620/7

2622/2 2622/3 0,0165 2622/4
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2624/3 2624/4 0,0696 2624/5

2625/2 2625/3 0,0263 2625/4

2626/1 2626/3 0,0130 2626/4

2626/2 2626/5 0,0160 2626/6

2627 2627/1 0,0282 2627/2

2628 2628/1 0,0622 2628/2

2629/1
2629 2629/2 0,0622

2629/3

2651 2651/2 0,0039 2651/1

2652 2652/2 0,1408 2652/1

2654/1
2654 2654/2 0,0669

2654/3

2655/1
2655 2655/2 0,0392

2655/3

2656 2656/2 0,0206 2656/1

2657 2657/2 0,0270 2657/1

2658 2658/1 0,0030 2658/2

2661/1
2661 2661/2 0,2239

2661/3

2662 2662/1 0,0258 2662/2

2663 2663/1 0,0038 2663/2

2714/2 2714/7 0,0057 2714/8

2714/3 2714/5 0,0271 2714/6

2717 2717/1 0,0050 2717/2

2731/1 2731/3 0,0010 2731/4

3050 3050/1 0,0039 3050/2

5209/1
5209 5209/2 0,0484

5209/3

Podział nieruchomości przedstawiono na załączniku Nr 2 (od 2.1 do 2.6) do niniejszej decyzji, składającym 
się z map z projektem podziału nieruchomości w skali 1:2000 i 1:5000 wraz z wykazami zmian gruntowych 
i wykazem synchronizacyjnym, przyjętych do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 09.06.2020r., pod numerem 
ewidencyjnym P.2611.2020.913.

IV. 1. Stwierdzam, że następujące nieruchomości, położone w powiecie starachowickim, objęte 
liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji drogowej, z mocy prawa stają się własnością 
Województwa Świętokrzyskiego, z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna: 
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Miasto Starachowice
Obręb 0001 m. Starachowice, numery ewidencyjne działek: 2/2, 3/22, 3/25, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 
37/1, 38/1, 100/2, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114, 
138/1207, 138/1209, 141/1204, 152/1202, 152/1203, 162/48, 162/49, 162/50, 162/52, 162/66, 162/68, 
162/74, 162/77, 
Obręb 0002 m. Starachowice, numer ewidencyjny działki: 2/1,

Miasto Wąchock
Obręb 0001 m. Wąchock, numery ewidencyjne działek: 137/5214, 137/5216, 138/5210, 139/5205, 
139/5207, 140/5204, 141/5203, 2588/1, 2603/2, 2604/2, 2605/2, 2605/3, 2606/1, 2607/1 2608/1 2609/1, 
2610/1, 2611/2, 2612, 2613/1, 2614/1, 2615/1, 2616/1, 2618/2, 2620/6, 2622/3, 2624/4, 2625/3, 2626/3, 
2626/5, 2627/1, 2628/1, 2629/2, 2651/2, 2652/2, 2654/2, 2655/2, 2656/2, 2657/2, 2658/1, 2661/2, 2662/1, 
2663/1, 2714/7, 2714/5, 2717/1, 2731/3, 3050/1, 5209/2, 5211, 5232. 

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

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

2. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Województwa 
Świętokrzyskiego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym 
niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

3. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione 
ograniczone prawa rzeczowe, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, prawa te wygasają.

VI. Zatwierdzam projekt budowlany.

Zatwierdzam projekt budowlany dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy m. Starachowice – etap II, w ramach 
inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową 
obwodnicy m. Starachowice”. 

Projekt budowlany stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji, składający się z 13 części (od Nr 3.1 do Nr 
3.13).

Projekt budowlany został opracowany w miesiącach: styczeń, luty, marzec, czerwiec 2020r.

Autorzy projektu: 

Projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany:

Branża drogowa:

mgr inż. Zenon Kubicki – przygotowanie zawodowe nr ewid. KL-144/91 upoważniające do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie dróg, członek 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BD/0322/01).

Branża konstrukcyjna:

mgr inż. Zenon Kubicki – przygotowanie zawodowe nr ewid. KL-144/91 upoważniające do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie dróg, członek 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BD/0322/01).
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Branża mostowa:

mgr inż. Mariusz Szczepanik – uprawnienia budowlane nr ewid. KL-38/2002 upoważniające do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BO/0468/03).

Branża wodociągowa, sanitarna i deszczowa:

mgr inż. Katarzyna Biały - uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0015/POOS/03 do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 
i kanalizacyjnych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. 
SWK/IS/0706/03).

Branża elektryczna:

mgr inż. Ryszard Sierant – przygotowanie zawodowe nr ewid. KL-322/88 upoważniające do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w 
zakresie instalacji elektrycznych, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. 
SWK/IE/0592/01).

Branża teletechniczna:

inż. Bogusław Świąder – uprawnienia budowlane Nr 1711/99/U do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi 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/0374/04).

Branża gazowa: 

inż. Antoni Bilski – przygotowanie zawodowe nr ewid. KL-165/89 upoważniające do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych 
z ograniczeniem do sieci gazowych uzbrojenie terenu, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa (nr ewid. SWK/IS/1764/01).

Branża ciepłownicza:

mgr inż. Marcin Kochel – uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0123/POOS/07 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/0061/08).

Sprawdzający projekt: 

Projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany: 

Branża drogowa:

mgr inż. Anna Białogońska - uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0085/POOD/04 do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności drogowej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
(nr ewid. SWK/BD/0282/04).

Branża konstrukcyjna:

mgr inż. Anna Białogońska - uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0085/POOD/04 do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności drogowej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
(nr ewid. SWK/BD/0282/04).
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Branża mostowa:

dr inż. Wiesław Nowak – przygotowanie zawodowe nr ewid. 186/83 upoważniające do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie mostów, członek 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/BM/0462/01).

Branża wodociągowa, sanitarna i deszczowa:

inż. Edward Biały - uprawnienia budowlane nr ewid. 234/KL/74 do sporządzania projektów instalacji 
i urządzeń sanitarnych oraz prostych projektów budowlano-konstrukcyjnych w zakresie, w jakim projekty te 
wchodzą jako elementy budowlane do projektów instalacji i urządzeń sanitarnych, członek Świętokrzyskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/IS/0026/01).

Branża elektryczna:

mgr inż. Jarosław Piasecki – przygotowanie zawodowe nr ewid. KL-127/90 upoważniające do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 
i urządzenia elektroenergetyczne, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
(nr ewid. SWK/IE/0504/01).

Branża teletechniczna:

inż. Dariusz Deredas – uprawnienia budowlane Nr 1791/99/U do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi 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/0349/04).

Branża gazowa:

mgr inż. Adolf Przygodzki – przygotowanie zawodowe nr ewid. KL-117/89 upoważniające do wykonywania 
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci sanitarnych - obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia 
terenu, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. SWK/IS/0547/01).

Branża ciepłownicza:

mgr inż. Piotr Ćwiek – uprawnienia budowlane nr ewid. SWK/0088/PWOS/08 do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi 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/0055/09).

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 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowej inwestycji z dnia 19.10.2017r., znak: WOO-I.4210.4.2016.MGN.34,
- decyzjach Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
(pozwoleniach wodnoprawnych) z dnia 07.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.195.2019.JD, z dnia 22.11.2019r., 
znak: WA.ZUZ.4.421.3.93.2019.MG oraz z dnia 06.05.2020r., znak: WA.ZUZ.4.421.2.43.2019.MG,
- postanowieniu Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.11.2019r., znak: IR.II.7840.4.44.2019,
- uzgodnieniu Gminy Wąchock z dnia 22.11.2018r., znak: BGK.7021.2.65.2018,
- warunkach technicznych Celesium Sp. z o.o. z dnia 21.12.2018r., znak: TI/CT/6971/2018 oraz uzgodnieniu 
z dnia 03.07.2020r., znak: RI/CT/3978/2020,
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- warunkach technicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 23.11.2018r., 
L.dz.19320/TP/2018/J.R, z dnia 27.03.2019r., Ldz.6031/TP-279/75/19/J.R., z dnia 02.01.2020r., 
Ldz.24924/TP/1395/19/20/J.R oraz z dnia 02.07.2020r., L.dz.11289/TP-214/18/19/20,
- warunkach technicznych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach 
z dnia 29.08.2018r., znak: PSGKI.ZMSZ.763.044.2.18 i z dnia 12.05.2020r., znak: PSGKI.ZMSZ.763.018.2.20 
i uzgodnieniu z dnia 23.06.2020r.,znak: PSGKI.ZMSZ.764.150.2.20,
- warunkach technicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej 
z dnia 28.01.2019r., znak: IZDK1c-505/121/18/2019
- warunkach EkoMedia Sp. z o.o. z dnia 20.03.2019r., Nr 257/2019, Nr 258/2019, 
- uzgodnieniu Telekomunikacji Kolejowej TK Telekom Sp. z o. o. z dnia 04.06.2019r., Nr ref.: LBPSs-508-
0477/19,
- uzgodnieniu PKP TELKOL Sp. z o. o. z dnia 22.07.2019r., Nr ref: RU203-504-357/2019,
- opinii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 09.09.2019r., znak: IZDK1c-505/68/2019,
- warunkach PGE Dystrybucja S.A Skarżysko Kamienna z dnia 14.03.2019r., znak: 19-13/S/00402,. 19-
13/S/00403, 19-13/S/00404, 19-13/S/00407, z dnia 18.03.2019r., znak: 19-13/S/00404, 19-13/S/00405 oraz 
z dnia 29.03.2019r., znak: Nr RIII/K/11/2019,
- protokole uzgodnień dokumentacji projektowej Nr 27/2020 z dnia 17.06.2020r., z dnia 24.06.2020r., 
Nr 29/2020 oraz w warunkach realizacji inwestycji PGE Dystrybucja O/Skarżysko-Kamienna,
- warunkach technicznych EkoMedia Sp. z o.o. z dnia 20.03.2019r., Nr. 257/2019, z dnia 20.03.2019r., Nr 
258/2019 oraz uzgodnieniu z dnia 17.06.2020r., Nr 109/2020,
- warunkach technicznych Netia S.A z dnia 07.02.2019r., znak: NTTG-508-0637/19, z prolongatą z dnia 
18.05.2020r., znak: NTTG-508-2328/20 oraz uzgodnieniu Netia S.A z dnia 09.07.2020r., znak: NTTG-508-
3054/20,
- warunkach technicznych Orange Polska S.A. z dnia 15.02.2019r., Nr TTISILU/ET.215-7497/19,
- warunkach technicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.02.2019r., 
znak: DSI-III.052.2.1.2019, z dnia 20.02.2019r., DSI-III.052.2.4.2019 i uzgodnieniu z dnia 17.08.2020r., znak: 
IT-IV.052.1.44.2020,
- warunkach technicznych Klikom.net z dnia 28.02.2019r., pismo bez znaku,
- warunkach PKP ENERGETYKA S.A. z dnia 27.08.2019r., znak: ERD2f-554-21/2019,
- opinii ELECTREN S.A. Oddział w Polsce z dnia 08.05.2020r., Nr 1376/ZZ/44/2020,
- uzgodnieniu PKP ENERGETYKA S.A. z dnia 20.03.2020r., znak: ERD2f-5717-169/2020,
- opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z dnia 08.04.2020r., znak: KNKr2-
6322/72/2020/WO, 
- uzgodnieniu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej 
z dnia 12.05.2020r., znak: IZDK1c-505/45/2020,
- protokółach z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach z dnia 04.05.2020r., znak: 
GK.6630.64.2020 oraz z dnia 01.06.2020r., znak: GK.6630.83.2020.

2. Terminy rozbiórki:

- istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania – do czerwca 2021r.,
- 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 2020r., poz. 1333 ze zm.) w specjalnościach: 
- mostowej (art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy) lub innej upoważniającej do wykonywania robót 
w przedmiotowym zakresie, 
- drogowej (art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy) lub innej upoważniającej do wykonywania robót 
w przedmiotowym zakresie,
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- 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 (art. 54 ustawy Prawo budowlane). 

4. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod 
warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

6. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego 
przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane. Wniosek 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia 
obowiązkowej kontroli budowy.

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

Planowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkich Nr 744 będzie wiązała się z potrzebą 
dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, która koliduje z inwestycją, na 
nieruchomościach położonych w powiecie starachowickim oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
numerami działek: 

sieć teletechniczna:
Miasto Wąchock, obręb 0001 m. Wąchock, numery ewidencyjne działek: 2587/1, 2618/1, 2717, 2731/1, 
2732, 2733, 3685/2, 4208, 4209, 5231,

sieć gazowa:
Miasto Wąchock, obręb 0001 m. Wąchock, numery ewidencyjne działek: 137/1218, 2588, 2610, 3685/2,

sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej:
Miasto Wąchock, obręb 0001 m. Wąchock, numer ewidencyjny działki: 3685/2,

sieć energetyczna:
Miasto Starachowice, obręb 0001 Starachowice, numer ewidencyjny działki: 2.
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X. Określam obowiązek dokonania przebudowy drogi krajowej.

Planowana inwestycja będzie wiązała się z potrzebą dokonania przebudowy drogi krajowej Nr 42 na działce 
o nr ewid.: 3685/2, obręb 0001 m. Wąchock. 

XI. Określam ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku dokonania 
budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zezwalam na wykonanie tego 
obowiązku.

1. W związku z koniecznością budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, poza liniami 
rozgraniczającymi, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru 
ciemnozielonego, opisaną jako „linia określająca ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji 
obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu”, na którym realizowana będzie 
budowa/przebudowa sieci uzbrojenia terenu, zezwalam na założenie i przeprowadzenie sieci uzbrojenia 
terenu na nieruchomościach położonych w powiecie starachowickim, oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków numerami działek:

Miasto Starachowice
Obręb 0001 Starachowice, numer ewidencyjny działki: 2 (2/1),

Miasto Wąchock
obręb 0001 m. Wąchock, numery ewidencyjne działek: 137/1218 (137/5213), 2587/1, 2588 (2588/2), 2610 
(2610/2), 2618/1 (2618/3), 2717 (2717/2), 2731/1 (2731/4), 2732, 2733, 3685/2, 4208, 4209, 5231. 

Dla realizacji obowiązków budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu określam ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości wymienionych powyżej, polegające na obowiązku udostępnienia 
nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia sieci oraz wykonania niezbędnych do tego celu robót 
budowlanych. 

Przebieg budowanych/przebudowywanych sieci infrastruktury technicznej został przedstawiony na 
załączniku Nr 1 do decyzji.

Zobowiązuję Inwestora, tj. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 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 zlokalizowanych w granicach 
określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru ciemnozielonego, opisaną jako „linia 
określająca ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu”, do udostępnienia ww. nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci, 
w celu dokonania budowy/przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu lub czynności związanych 
z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci uzbrojenia terenu. 

2. W związku z koniecznością przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, poza liniami 
rozgraniczającymi, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną koloru 
ciemnozielonego, opisaną jako „linia określająca ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji 
obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu”, zachodzi konieczność wykonania robót 
budowlanych niezbędnych dla realizacji ww. przebudowy oraz rozbiórki odcinków sieci na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 3685/2, obręb 0001 m. Wąchock.

Dla realizacji obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu określam ograniczenie 
w korzystaniu z ww. nieruchomości, polegające na obowiązku udostępnienia jej w celu wykonania 
niezbędnych robót budowlanych oraz rozbiórki odcinków sieci.
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Przebieg przebudowywanych sieci infrastruktury technicznej został przedstawiony na załączniku Nr 1 do 
decyzji.

Zobowiązuję Inwestora, tj. Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 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.

XII. 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 z dwoma kropkami koloru 
fioletowego, opisaną jako „istniejący pas drogi krajowej przeznaczony pod przebudowę”, zezwalam na 
wykonanie robót budowlanych mających na celu realizację ww. zamierzenia na nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 3685/2, obręb 0001 m. Wąchock.

Dla realizacji obowiązku przebudowy innej drogi publicznej określam ograniczenia w korzystaniu z ww. 
nieruchomości, polegające na obowiązku udostępnienia w nieograniczonym zakresie części tej 
nieruchomości w celu wykonania ww. robót budowlanych.

Lokalizacja przebudowywanej drogi krajowej Nr 42 została przedstawiona na załączniku Nr 1 do decyzji.

XIII. Stwierdzam, że Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działający 
w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia terenu 
linii kolejowej na czas realizacji inwestycji na działce nr ewid. 30/5 obręb 0001 m. Starachowice, 
w granicach określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną z dwoma kropkami koloru 
niebieskiego, opisaną jako „granica terenów kolejowych – art. 20a”.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działający w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem ww. terenu, 
uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą linii kolejowej, zakres, warunki i termin zajęcia tego 
terenu.

XIV. Stwierdzam, że Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działający 
w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jest uprawiony do nieodpłatnego zajęcia terenu 
wód płynących, tj. działek położonych w obrębie 0001 m. Wąchock o nr ewid.: 1279/1 – rzeka Kamienna, 
139/1204 i 2630/4 oraz działki położonej w obrębie 0001 m. Starachowice o nr ewid. 138/1204 na czas 
realizacji inwestycji, w związku z koniecznością przejścia przez tereny wód płynących, w granicach 
określonych na załączniku Nr 1 do decyzji linią przerywaną z dwoma kropkami koloru czerwonego, opisaną 
jako „granica terenów wód płynących – art. 20a”.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działający w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, niezwłocznie uzgodni, w drodze pisemnego porozumienia, z organami 
o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 
ze zm.), zakres, warunki i termin zajęcia tego terenu.

XV.1. Stwierdzam, że Lasy Państwowe, zarządzające nieruchomościami Skarbu Państwa, 
o których mowa w pkt IV.1. sentencji 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 Dyrektorem 
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Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającym w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego.

2. Pozyskane z wycinki drzew i krzewów drewno staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych.

3. Koszt wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia ponosi Świętokrzyski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach.

XVI. Określam termin wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz 
innych pomieszczeń, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
działającemu w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wymienionych w pkt. I sentencji 
decyzji na 120 dzień od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, z zastrzeżeniem 
warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

XVII. 1. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Rygor natychmiastowej wykonalności zobowiązuje do:
- niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
- uprawnia Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, do faktycznego objęcia w posiadanie nieruchomości,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

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

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działający w imieniu Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości 
nabyte na własność Województwa Świętokrzyskiego, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się 
ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29.06.2020r., pismo bez znaku, uzupełnionym pismem z dnia 21.08.2020r., znak: ŚZDW.R-
WD.4110.254.2020.MG, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działający 
w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wystąpił o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Starachowice – etap II, w ramach inwestycji pn. Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice” 
w powiecie starachowickim.

W postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania niniejszej decyzji, zastosowano art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 
13 lutego o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 471). 
Oznacza to, iż niniejsze rozstrzygniecie zapadło w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach 
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy Prawo budowlane w brzmieniu 
sprzed nowelizacji, tj. obowiązującym do dnia 18.09.2020r. włącznie.

Projektowana obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 744 przebiega przez tereny leśne, rolne oraz 
przemysłowe wzdłuż starego toru kolejowego. Zabudowa mieszkaniowa skoncentrowana jest w rejonie 
włączenia obwodnicy do drogi krajowej Nr 42. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim 
w powiecie starachowickim, na terenie miasta Starachowice i miasta Wąchock. W ramach zadania planowana 
jest m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 wraz z budową obwodnicy m. Starachowice, budowa 
skrzyżowań typu rondo, przebudowa i budowa drogi krajowej Nr 42, budowa estakady nad linią kolejową i rzeką 
Kamienną, budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa MOP typu I, budowa odwodnienia drogi, 
budowa/przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, sieci uzbrojenia terenu oraz regulacja cieków 
wodnych. Ponadto planowane są rozbiórki kolidującego z inwestycją zagospodarowania terenu, w tym 
1 budynku (stróżówka), przepustów, wycinka i nasadzenia drzew, krzewów oraz humusowanie i obsianie trawą.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest częścią większego zamierzenia budowlanego obejmującego również 
rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 744 na terenie gminy Mirzec. 

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.) zwanej dalej specustawą, 
wojewoda w odniesieniu do dróg wojewódzkich wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 11b ust. 1 specustawy Inwestor przedłożył opinie: Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – 
uchwała Nr 586/19 z dnia 15.05.2019r., Zarządu Powiatu Starachowickiego – uchwała Nr 45/2019 z dnia 
26.03.2019r., Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, pismo z dnia 27.03.2019r., znak: BGK.7021.2.30.2019, 
Prezydenta Miasta Starachowice, pismo z dnia 21.03.2019r., znak: AP.6724.24.2019.HJ.

Do wniosku Inwestor dołączył zgodnie z art. 11d ust. 1 specustawy m.in.: 
- mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla 
obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu (7 arkuszy),
- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
- mapy w skali 1:2000 i 1:5000 przedstawiające projekt podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian 
gruntowych i wykazami synchronizacyjnymi, przyjęte do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, sporządzone zgodnie 
z przepisami odrębnymi,
- określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Województwa 
Świętokrzyskiego,
- określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniami, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), aktualnymi na dzień opracowania 
projektu,
- opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z dnia z dnia 14.03.2019r., znak: WA.RPP.430.54.2.2019.AT,
- opinię Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 12.03.2019r., znak: 
ZATiRA.IA.5152.34.2019,
- opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 15.01.2019r. oraz 29.04.2019r., 
znak: ZS.224.4.74.2018, 
- opinię PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej z dnia 18.02.2019r., 
pismo znak: IZDK1c-505/21/2019,
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- wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, tj.: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.10.2017r., znak: WOO-
I.4210.4.2016.MGN.34 o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27.10.2020r., znak: WPN.I.6400.3.13.2020.EJP 
zezwalającej na zniszczenie okazów lilii złotogłów i wawrzynka wilczełyko oraz ich siedlisk,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o pozwoleniu 
wodnoprawnym:

- z dnia 06.05.2020r., znak: WA.ZUZ.4.421.2.43.2019.MG na budowę/przebudowę przepustów, rowów, 
wylotów odpływów, likwidację rowów, korektę trasy istniejących cieków naturalnych,
- z dnia 07.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.195.2019.JD na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące 
rzeki Kamiennej w granicach linii jej brzegu obiektu mostowego, rurociągu kanalizacji opadowej w konstrukcji 
projektowanego mostu kolektor 300L oraz kolektor 300P,
- z dnia 22.11.2019r., znak: WA.ZUZ.4.421.3.93.2019.MG na lokalizowanie na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja znajduje się poza terenem transeuropejskiej sieci drogowej, 
miejscowościami uzdrowiskowymi, obszarami pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów 
i przystani, niewymagane było przedstawienie wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienia 
zarządcy drogi, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 7a oraz opinii organów i podmiotów, o których mowa 
w art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c oraz g specustawy. Inwestor przedłożył w tym zakresie stosowne oświadczenie. 
Jednocześnie do wniosku dołączył postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z dnia 
14.03.2019r., znak: KIE.5120.39.2019.ZR, w którym organ wskazał na brak obowiązku opiniowania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie przepisów specustawy.

Na podstawie ww. wniosku Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego 
w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski wszczął postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

O wszczęciu postępowania oraz możliwości wypowiedzi i zastrzeżeń do zebranych dowodów w przedmiotowej 
sprawie, strony postępowania zostały powiadomione zgodnie z art. 11d ust. 5 - 8 specustawy tj. poprzez 
zawiadomienie z dnia 31.08.2020r., znak: SPN.III.7820.1.5.2020 wysłane wnioskodawcy, właścicielom lub 
użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem na adres wskazany w ewidencji gruntów 
i budynków, a także poprzez obwieszczenie z dnia 31.08.2020r., znak: jw., zamieszczone w dniach 07.09.2020r. 
– 21.09.2020r. na tablicach ogłoszeń i w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji 
Publicznej: Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Urzędu Miasta w Starachowicach oraz Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, a także w prasie lokalnej dotyczącej terenu powiatu starachowickiego, 
tj. w „Tygodniku Starachowickim” w dniu 07.09.2020r.

W trakcie prowadzonego postępowania z materiałami dotyczącymi sprawy, zapoznali się (telefonicznie):

W dniu 03.09.2020r. Katarzyna Poniewierska - właścicielka dz. nr ewid. 2717 obręb 0001 m. Wąchock, 
poinformowała, że trwa budowa na tej działce.

W dniu 04.09.2020r. Pan Jan Śliwa, współwłaściciel dz. nr ewid. 2611 obręb 0001 m. Wąchock oraz Pan 
Tomasz Karczewski współwłaściciel dz. nr ewid. 2651 obręb 0001 m. Wąchock. 

W dniu 09.08.2020r. mąż w imieniu Pani Haliny Wolskiej współwłaścicielki dz. nr ewid. 112 obręb 0001 
m. Starachowice oraz Pani Krystyna Fiutowska w imieniu Pani Marianny Karykowskiej, właścicielki działek 2614, 
2655 obręb 0001 m. Wąchock. 

W dniu 14.08.2020r. Pan Stefan Czebieniak współwłaściciel działki nr ewid. 107, obręb 0001 m. Starachowice.

W dniu 18.09.2020r. Pan Jakub Bolewski, współwłaściciel działki nr ewid. 264/3 obręb 0001 m. Wąchock, który 
dodatkowo podał nowy adres zameldowania.

Żadna ze stron nie wniosła uwag lub zastrzeżeń. 
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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 istniejącej sieci uzbrojenia terenu, innych 
dróg publicznych, poza liniami rozgraniczającymi teren i określa ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla 
realizacji tego obowiązku.

Załącznik Nr 1 do decyzji określa linie rozgraniczające teren.

Załącznik Nr 2 do decyzji został opracowany w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 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 ze zm.),

- 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, w szczególności określonymi w decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.10.2017r., znak: WOO-
I.4210.4.2016.MGN.34.

Tut. organ zgodnie z wymogami art. 11 i specustawy w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nałożył 
na Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie postępowania dotyczącego wydania przedmiotowej decyzji nie przeprowadzono ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko, o której mowa w ustawie 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 2020r., poz. 283 ze zm.), ponieważ: 

- w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19.10.2017r., znak: WOO-
I.4210.4.2016.MGN.34, nie został nałożony obowiązek ponownej oceny oddziaływania na środowisko (art. 82 
ust. 1 pkt 4 ww. ustawy), 

- dokonując analizy przedmiotowej sprawy tut. organ stwierdził, że we wniosku i załączonym projekcie 
budowlanym nie dokonano zmian w stosunku do wymagań określonych w ww. decyzji, a tym samym nie 
zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w ramach niniejszego postępowania (art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),

- inwestor nie wystąpił z wnioskiem o ponowną ocenę (art. 88 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

W związku z powyższym nie zaistniały przesłanki, na podstawie których wymagana byłaby ponowna ocena 
oddziaływania na środowisko.
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Mając na uwadze treść art. 96a – 96e Kpa, dotyczących 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.

Zgodnie z wnioskiem Inwestora, z którego wynika potrzeba budowy/przebudowy: sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów oraz innych dróg publicznych poza liniami rozgraniczającymi teren, tut. organ stwierdził konieczność 
określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości – stosownie do art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. i specustawy, a także 
zezwolił na dokonanie budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz przebudowy innej drogi 
publicznej w myśl art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. j specustawy.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości – 
art. 12 ust. 3 specustawy.

Jednocześnie w sentencji decyzji zamieszczono informację o skutkach prawnych, powstających z chwilą 
uzyskania przez niniejszą decyzję waloru ostateczności, i tak: 

- w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 specustawy nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, ustalonymi w 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy prawa własnością Województwa 
Świętokrzyskiego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna,

- za nieruchomości przejęte na własność Województwa Świętokrzyskiego należy się odszkodowanie, a jego 
wysokość ustalona zostanie w odrębnym postępowaniu prowadzonym przez organ wydający decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – zgodnie z art. 12 ust. 4a i ust. 4b specustawy.

Zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, tut. organ określił termin wydania nieruchomości.

Ponadto poinformowano o innych skutkach prawnych, wynikających w szczególności z art. 19 specustawy, tj. 

- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez właściwego 
zarządcę drogi umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nieruchomości 
stanowiące własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczone na pasy 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 Województwa 
Świętokrzyskiego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa oraz jeżeli na nieruchomości 
lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, prawa 
te wygasają.

Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących i linii kolejowej, a także 
wycinkę drzew i krzewów na nieruchomościach zarządzanych przez Lasy Państwowe, tut. organ poinformował 
również o prawach i obowiązkach wynikających z art. 20a i 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 Dyrektora 
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach działającego w imieniu Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego i przedmiotowej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności. 

Za nadaniem takiego rygoru przemawia ważny interes społeczny i gospodarczy. Realizacja przedmiotowej 
inwestycji jest niezwykle istotna ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich osób 
poruszających się po drogach, w tym pieszych i rowerzystów. Szybka realizacja planowanej inwestycji przyczyni 
się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczy negatywne oddziaływanie na 
środowisko poprzez obniżenie emisji spalin, hałasu, drgań i zanieczyszczeń powodowanych ruchem drogowym. 
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Przebieg drogi w stanie istniejącym przez centrum Starachowic, przy przewidywanym zwiększeniu ruchu 
pojazdów, byłby szczególnie niebezpieczny w przypadku opóźnienia lub zaniechania realizacji przedsięwzięcia. 
Dodatkowo realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia stworzy nowe, bezpieczne powiązania komunikacyjne 
dla przyległych terenów oraz odciąży istniejące relacje drogowe.

Wykonanie elementów drogi o wysokich parametrach jakościowych zapewniających także ochronę terenów 
przyległych do dróg objętych inwestycją przed uciążliwościami, które te drogi powodują.

Realizacja inwestycji wynika z planowanej polityki rozwoju układu drogowego województwa świętokrzyskiego; 
wykonanie decyzji w terminach przyjętych w harmonogramie, wiąże się dla Inwestora z planowanym 
wykorzystaniem środków' przeznaczonych na ten cel z budżetu województwa oraz budżetu państwa. Zadanie 
jest współfinansowane z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - 
Mosty dla Regionów zgodnie z umową dotacji Nr l/MDR/2020 zawartej na dofinansowanie zadania 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów 
Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. 
Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na 
DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42". 

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 2020r., poz. 1363 ze zm.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 470 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 ze 
zm.),
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r., Nr 63, 
poz. 735 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 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 2020r., poz. 
283 ze zm.).

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii, które można złożyć za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia.

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

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania od niniejszej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie 
Świętokrzyskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze 
stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna.
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Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.) Inwestor jest 
zwolniony od opłaty skarbowej.

Załączniki:
Nr 1 - (od Nr 1.1 do Nr 1.7) - 4 egz. - mapa w skali 1:500 pn.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi” 
(7 arkuszy).
Nr 2 - (od Nr 2.1 do Nr 2.6) – 4 egz. - mapy z projektem podziału nieruchomości w skali 1:2000 i 1:5000 wraz 
z wykazami zmian gruntowych i wykazami synchronizacyjnymi przyjęte do państwowego zasobu 
geodezyjno-kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego.
Nr 3 - (od Nr 3.1 do Nr 3.13) - 4 egz. – Projekt budowlany.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert  Szczerba

Kierownik Oddziału Nadzoru i Spraw 
Organizacyjnych.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Otrzymują:
1. Pan Damian Urbanowski - Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72 (wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 – 2 egz.).
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – 
Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy 
w Wąchocku, Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz w prasie lokalnej – „Tygodniku Starachowickim”.
3. a/a

Do wiadomości:
1. Oddział Odszkodowań, w/m.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Wąchocku (ePUAP).
3. Prezydent Starachowic (ePUAP).
4. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 – 1 egz.).
5. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (ePUAP).
6. Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych (ePUAP)
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